
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-805/2015

Z ápis v spis 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 infonnácií ) v znení
neskoršÍch predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
23.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn" S -805/2015

uzatvorenú dňa: 18.2.2016

úcinnú odo dňa: 24.2.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproé

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Dobrovoľný hasicský zbor Poproc

Požiama2, 04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočti obce na rok 2016 poďľa § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách úzenmej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.
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VPoproči, diía23.2.2016 Obec POPROČ
Obecny úrad Poproč
úsek Obecneho^Sradu
w

školskä 2, 04^24 Poproč

^

va Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



\-/

S-So5-/&o<S"

Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj s použitím § 7 ods. 4 zákona ô.
583/2004 Z.z.^ omzpoätových pravidlách územnej samosprévy aozmene adoptoeni
mcktoiýcfa zákonov vspqjení so vSeobecne záväzným nariadeaiím obce Poproô
zo dlňa 23.2.2007 uzavretí medzi sebou z jedncj strany

ObecPOPROČ
SIdlo=Pop,oiul.Škokkí2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Peima banka Slovensko a. s., poboČka KoSice
Zastúpená: Ing. Štefanom Jaklovským

starostom obce

ďalej len "obec"

a z drúhg strany

Dobrovoľný hasičský zbor Poproí
Sídlo:PoproC,PoŽiama2
IČO: OOÍ774746606
Z^rfsanývregistri MV SRdňa 21.12^007

ČísloVVS-1/900/90-3769-11
ďalej len "dotovaný snbjekťS

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

L

1. Zmluvné steany zhodnc konStatqú, ÍedotáciasaposkytujcpodTa§7ods.4zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ao zmeae a doplaeaí méktosrýdi
zákxmov v spojeaí so vSeobecne záväz^m nariadením obce Poproô
zodňa23.2.2007.

2. Zmluvné strany ďalej konštatajú, že dotovaný subjekt spfaa podmienky stanovené
citovaným vgeobecne záväzným nariadením obce na poskytnuäe dotácie z rozpoĎtu
obce a súčasne dotovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že nie Je v likvidádi,
ncbol na jcfao majctok podaný návifa na vyhlásenie konkiuzu, nebol vyhlásený
konkuiz na jého majetok (resp. v rámci konkuizu povolené reätrukturalizátia), alebo
nebol zamietautý návrii na vyhlásenie konkuizu prc nedostatok majetku anemá
nedoplaťky na miestnych daniach voči obci.

a



1. Použitie (účel dotácie) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samospróvy aozmene adoplnaii niektoiých
zákonov ako aj s poukazom na citované všeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlučne na podporu rozvoja telovýchovy a Sportn a to v roku 2016

konkrétne - čiimosť krážku mladých hasičov, usporiadanie súťaže, občcrstvenie, účasť>

na súťaiiach v riimci okresu a kraja; úôasť hasifiských družstiev mužov, žien, dorastencov
naokremých, poháiových, tajských súfažiach; ätartovné, cestovné. obCerstvenie; kuizy
aSkolema členov DHZ; usporiadanie taktického cviäenÍa; zakupaue slávnostnýcli
lunforiem.

Dotavaný subjekt sa zaväzuje poskytautú dotáciu vrátiť na účet obce Poproť
 . 0404770001/5600 vedený v Prima banke a.s. vphiej výSke vpripade, že dotóciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, ato do 10 dnína
záldade písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v záhlavi
tei'tozmluvy.

ffl.

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Dobrovoľnému hasiŕskému zboru
Poproé z rozpočtu obcc poskytuje dotácia

v sume 2 300.-   (slovom: Dvetisíc tristo eur)

a to na ich beŽný úfiet 0660367094/0900 vedený v Slovenskej sporiterni

2. Posikytnutie dotácie dotovanému subjéktu bolo pred uzavretím tejto zmluvy scbiválené
uznesením obecného zastupiteľstva é. A.9/2.cy2015 zo dňa 14.12.2015
spodmicnkou, žev pripade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude
tomuto združeniu poskytmitá áotátia v phiej výgke, ale dotácia bude poskytnutá len
v takej výäke ako to rozpočet obce umožní.

3. Dotovaný subjekt je povinný preukázať obci použitie celej poukázanej dotácie na
dojednanýúčel ihneď pojej poufití najneskôr do 31.12^016.

4. Použitie dotácie prcukazuje dotovaný subjekt vyúítovanfm a priJožením kópie
účtovných dokladov. Oňginály úťtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojg' úfitovnej evidencii a na požiadanie ich predloŽí koirtrobiým orgánom obce.

5. Pokial' do dojednanej lehoty použitie tejto dotácie na dojednaný účel dotovaný subjekt
nepreukáže, je povinný túto dotáciu vrátiť obci do 5 dní od obdiíama výzvy obce.

6. Dotovaný subjektje povinný použiť dotáciu a pkuť ďalšie súvisiacc povinnosti podFa
príslušných väeobecne záväzných predpisov SR (v čase podpisu zmluvy sú to nqmä:
zák. ô. 523/2004 Z. z. a zák.Č. 583/2004 Z.z.), VZN obce PoproČ o poskytovaní
dotácií zo dňa23.2.2007atejto2mluvy.VpripadeporuSemazákonomstanovených
povinností, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (prip. dotknutú Sasť) vrátiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podTa zákona.



IV.

1. Táto zmluva sa uzatvára vpísomnejfoame,priíomvšetkyjej2menymoínovykonaf
iba v písomnej forme na základe úptoého a vzájomného konscnzu obidvoóh
zmluvných strán.

2. VSetky predchádzajúce, ôi už písomné alebo ústne dpjednania medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou účmnosť.

3* Akje alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné ôi ncúčinné, zostávajú
ostatné ustanovcma tqto zmluvy platné a účumé. Namiesto neplatného alebo
neúôinného ustanovenia sa použijú ustanoveaia všeobecne záväzných prévnych
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strin. Strany sa potom
zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom
najIepSie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčmného ustanovenia.

4. Táto zmluva sa uzatvára v 2 cxemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári.

5. Táto zmhiva sa uzatvára v jazyku slovenskom.

6. Zmluvné strany si 2mluvupreitftatí,súhlasiasjejobsahomanadôkazsvcghosúhlasu
jupodpisujú.
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