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Qbeo^ý árad POPROČ
Détum

Dohoda č. Š-846/2014/2 ^'2 ť^O
-? .^

ŕ

Podncla Cíalo: ČIaio apisu:

o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ^ na činnosť
centra voľného času zriadeného na uz^mť^ce fVyŕiffVuJft:

uzavretá podľa § 51 Občianského zákonníkä

Zmluvné strany:

1. OBEC POPROČ
v

Adresa: Skolská2,04424 Poproč
Zastúpená starostom: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu: 0404770001/5600
IČO: 00 324 639

v

DIC: 2020746189

( ďalej len "poskytovateľ")

2. Obec KYSAK
Adresa: 04481Kysakč.l46
Zastúpená: Ing. Ľubomírom Krajňákom - starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0406416001/5600
IČO: 00 324 400

u

DICO: 2021244841

( ďalej len "žiadateľ")

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

5. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí
fmančných prostriedkov na činnosť centra voľného času - Centrum voľného času pri
ZÍMa^skoll,044,.81,K^.210.akontola.vyuzitiaJríspevku_na..podporu
 ÍmovS.TCd!iaTOma^;su!ade^o"zákQnomi T2,z:z-',ktorym.sa
mení a doplňa zákon č. 597/2003 Z.z. o fmancovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2013.

f_

6. Účelom dohody je poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2015 na deti
a žiakov s trvalým pobytom v obci Poproč, ktoré navštevujú záujmové krúžky v CVČ.

7. VýŠka dotácie na jedno dieťa alebo žiaka je 55,00   / dieťa /rok na základe uznesenia
^íÍ^^^^^^^'l^^'^Í^^^iÍ^^^^^U^'^^^-a^^^^^^^^/^í ^^'^^^^"^^^^^^^l^^^l^^^^' ^.^*^.1?í^1^" -^.^'^^^ *^-^
uhradí podľa predloženého zoznamu detí, dokladovaných CVČ, za obdobie január -
august 2015 v sume 36,64   na účet zriaďovateľa.

8. Cieľomje zabezpečenie riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj účasti žiakov v týchto
CVC strvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov
fyzického veku.
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Clánok II.

Podmienky použitia dotácie
v_

L zwdS. opravÄuzľťposÄU&tacM len na úhradu schválených výdavkov
súvisiacich s chodom a činnosťou CVČ žiadateľa.

2. Dotáciuje možné použiť najneskôr do 31.decembra 2015.

3. Vsúlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov
musí byť o dotácií vedená účtovná evidencia.

y

Clánok ffl.

Podmienky vyúčtovania dotácie

1. Ak žiadateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskorvsakdo31.12.2015.

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodižiavania úČelu apodmienok
poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.

3. Akékoľvek použitie dotácie, ktoráje poskytnutá zverejných prostriedkov, vrozpore
stouto zmluvouje porušením finanČnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č.
523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vznení neskorších
predpísov.
v

4. Ziadateľje povmný použitú poskytnutó dotáciu zúčtovať najneskôr do 25.01.2015.

ČlánokIV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenía na webovom sídle poskytovateľa.

2. Akékoľvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými sta-anami.

3. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán
jeurčenýjedenrovnopis.

4. Zmluvné strany vyhlasujú asvojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebol
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivym ustanoveniam
porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich
plniť.



/lf^^0/[VPoproči,dňa 11.2.2015 V Kysaku, dňa

Za poskytovateľa ^lffl^.^. Za ziadateľa"^ .*'.*.'.. ^:
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Ing. ^an Jaklovslcý . ^^ Ing. Ľubomír Krajňák
tarosta obce starosta obce


