
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.2n.:S-869/2015/2

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
14.12.2015 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: S-869/2015/2

uzatvorenú dňa 10.12.2015

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovskym, starostom obce

a

2., Mesto Moldava nad Bodvou

v

Skolská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

zastúpená JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, primátorom mesta

predmet zmluvy:

poskytovanie finančných prostriedkov na činnosť centra voľného Času -
y

Centrum voľného času CVrCek v Moldave nad Bodvou za obdobiejanuár
august 2016 najedno dieťa.

Oäftc POPR06
Obec^ ú"d Poproi
áwk Obftcpého úradu

^2VPoproČi, dňa 10.12.2015 ^tlfchr** *.

*

Ev^ŕ.Benková

zamestnanec ol^e poverený zverejňovamm



Dohoda č. Š-869/2015/2

o poskytnutí financných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť 9

centra voľného času zriadeného na území obce
uzavretá podľa § 51 Občianského zákonnfka

Zmluvné strany:
v

1. OBEC POPROC
Adresa: Školská2,04424Poproc
Zastúpená starostom: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Císloúčtu: 0404770001/5600

v

ICO: 00 324 639
DIČ: 2020746189

(ďalej len "poskytovateľ")

2. Mesto Moldava nad Bodvou
Adresa: Školská 2,045 52 Moldava nad Bodvou
Zastúpené: JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Císlo účtu: 1691807253/0200

v

ICO: 00324451

(ďalejlen"žiadateľ")

v

Clánokl.

Predmet a úcel zmluvy

1. Predmetom tejto dohody je úprava präv a povinností účastníkov dohody pri poskytautí
fínančných prostriedkov na čimiosť centra voFného času - Centrum voFného času
CVrček vMoldave nad Bodvou a kontrola využitia príspevku na podpom záujmového
vzdelávania_vCVC_vsúlade so zákonom č, 325/2012 Z.z" ktorym sa meníadopÍňa
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadem v znem neskoriich
predpisov, ktoiý nadobudol účinnosť 1.1.2013.

f

2. Účelom dohody je poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2016 na deti
a žiakov s trvalým pobytom v obci Poproč, ktoré navštevujú záujmové krúžky v CVČ.

3. Výška dotácie najedno dieťa alebo žiakaje 55,00 e / dieťa /rok na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.2/2.C./2013 zo dňa 22.3.2013 aobec ju
uhradí podľa prcdloženého zoznamu detí dokladovaných CVČ za obdobie január -
august 2016 v sume 36,66   na účet zriaďovateľa.

4. 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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CIánok II.

Podmienky použitía dotácie
v_

Íadaterí opravÄOU?ť"POÄtu..dotácíu len M úluadu schválených výdavkov1.

súvisiacich s chodom a Činnosťou CVČ žiadateľa.

2. DotácÍujemožnépoužiťnajneskôrdo 31. decembra2016.

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

ČIánok m.
Podmienky vyúčtovania dotácie

1. Ak žiadateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť poskytovateľovi bez zbytoČného odkladu, najneskorvsakdo31.12.2016.

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok
poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.

3. Akékoľvek použitie dotácie, ktoráje poskytnutá zverejných prostriedkov, vrozpore
s touto zmluvou je pomšením fmančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona Č.
523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vznení neskorŠích
predpisov.
v

4. Ziadateľje povinný použitú poskytnutú dotáciu zúČtovať najneskôr do 25.01.2017.

v

ClánokIV.
Záverecné ustanovenia

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

2. Akékoľvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba fonnou
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

3. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán
je určené po jednom rovnopise.

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

f^z^



VPoproči, dnal8.11.2015 V Moldave n/Bodvou, dňa /ff:.'fL^lC
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