
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-L-452/2018
č. záznamu: 452/2018-004

Zápis v spís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč z erej n il a dňa
26.2.2019 na webovom sídle obce Poproc:

zmluvu,sp.zn.: 452/2018-001

uzatvorenú dňa 2.1.2019

účinnúod: 27.2.2019

zmluvné strany:

1./ObecPoproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovu Hiľovskou, starostkou obce

a

2., ObecRudník

Rudmk205,pošta04423 Jasov
zastúpená Ing. Oľgou Konnošovou, starostkou obce

Predmet zmluvy:

poskytnutie finmičných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Poproč.

VPoproči, dfia 26.2.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

y

pozn.: zmluva odovzdaná spracovateľom, p. Sestákovou, na zverejnenie dňa 25.2.2019
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Zmluva

o poskytnutí fínančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník
v roku 2019

v

Císlo zmluvy o poskytnutí dotácie : 297/2018

I.

Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Názov: OBEC Rudník
Adresa: Rudník 205, 044 23 pošta Jasov
zastúpená starostom: Ing. Oľga Kormošová
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

s

číslo účtu: SK070200 0000000006129542
^v

ICO; 00 324 663
'u'

DIC: 2020751293

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba "obec")

a

Príjemca:
Názov: Obec Poproé
adresa sídla; Školská 2, 044 24 Poproč
zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

v

ICO: 00324639

bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca")

uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vznení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. orozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov auznesenia č. 238/06/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na záujmové
vzdelávanie detí z rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu v roku 2019

u.

Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva Rudnik č. 238/06/2018 zo dňa
29.06.2018 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 64,00  /žiaka/rok, slovom
v

Sesťdesiatštytí eur najedného žiaka, ktorý navštevuje centrum voľného času.
2. Finančnú dotáciu obec poskytne 9 žiakom ktorí navštevujú CVČ pri ZŠ s MŠ, Školská 3,

v

Poproč.
3. Celková výška dotácie od 01.01.2019 do 30.06.2019 predstavuje 288,00 eur, slovom
Dvestoosemdesiatosem 0/100.

4. Dotáciu je prijímateľ dotácie povinný použiť výlučne na prevádzku amzdy na žiaka
uvedeného v Čl. II bod 2 tejto zmluvy.
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5. Príjemca vyhlasuje, že fmančnú dotáciu uvedenú v čl. II bod 3 prijíma.

ffl.

Spôsob platby

1. FinanČná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z ú tu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených fínanČných prostriedkov.
3. Príjemcaje povinný finaj-icnú dotáciu vyčerpať do 31.07.2019.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predloŽiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 31.08.2019.
5. Príjemcaje povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 4 tohto článku
predložiť stmčné zhodnotenie účelujeho pouzitia.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný úcel, ako je
v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do
31.08.2019.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, Že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojímpodpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpÍsania oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle ust. § 5a Zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dotácie
a príjemca dotácie obdrží dva rovnopisy.

VRudníku, dňa 02.01.2019

Za poskytovateľa: Zapríjemcu:

ťf

Obec Rudník, starostka obce Obec Poproč, starostka oj^
Ing.pľgaKormosová Ing. Iveta Komorová l^p$^
/ n ŕ.
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