
Obec PoproČ
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v v

Sp.zn.:S-206/2016/l/CVC

Zápis v spise
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 zverejn la dňa
11.3.2016 na webovom sídle obce PoproČ:

y v

zmluvu sp. zn. S-206/2016/l/CVČ

uzatvorenú däa 10.3.2016

úcinnú odo dňa: 12.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Obec Rudník

Rudníkč.205,poŠta04423 Jasov

zastúpená Vladimírom Kišdučákom, starostom obce

Predmet zmluvy:

poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času pri
ZSsMSPoproč, Skolská3,Popročnaobdobiejanuár-jún2016.

V Poproči, dňa 11.3.2016
w

Oi. ^PROČ\ ť

Obecr,/ úrad Poproč
úsek ohňcného úradu

w_

Školská 2, 044 24 Poproč '-; t2 ^

Eva Benkof^á

zamestnanec obce po/vérený zverejňovanim



Dohoda č. š-206/2016/i/cvč

o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť
centra voľného casu zriadeného na území obce

uzavretá podľa § 51 ObCianského zákonníka

Zmluvné strany:

1. Obec: Rudník
Adresa: RUĎA//^ 20?' / ^,25 p. ^Dlŕ
Zastúpená starostom: VLA^H/'^ klÍ^cJ\^
Bankovéspojeme: \}{j^ ^^^ ^,1 Wouf
Qsloúčtu: /^ 3k O^ei'   CCCOCCC ^Z ^^
ICO: 00 3ZV ^Í

v

DIC: ÍOZO^QZ^
( ďalej len "poskytovateľ")

y

2. Obec: POPROC
v

Adresa: Skolská2,04424Poproč
y

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

v

ICO: 00324639
v

DICO: 2020746189

(ďalej len "žiadateľ")

Článok I.
Predmet a úcel zmluvy

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastaíkov dohody pri poskytnutí
finančných prostíedkov na činnosť Centra voľného casu pri Základnej -škole
SS SS "ská^ poproLakonto!a.vylEi&rt)evkuna.podporu
záujmoveho vzdelávama y^cYC_v sulade so zákonom c. 325/2012 Z.z., ktorym sa
mení a dopÍňa zákon Č. 597/2003 Z.z. o fmancovaní ZŠ, SŠ a Školských zariadení
v znení neskorších predpisov, ktory nadobudol účinnosť 1.1.2013.

<

2. Učelom dohody je poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2016 na deti
a žiakov s trvalým pobytom v obci Rudník, ktoré navštevujú záujmové útvary v CVČ.

3. Výška dotácie na jedno dieťa alebo žiaka je ..fí^..,-  /^dieťa /rok na základe
^n^Pa 1^^0/1^^^0^lá^^\^n^n^^mn^nÍí^>^^?n^/^^n^^n^ * ^^IT^^^^.^Ľ^-^L:'- : -"-^^^"-í^^n^^^^
podl'a predlozeného zoznamu detí dokladovaných CVČ zaobdobiejanuár-jún 2016
v sume ..=z..1^.(.fi0..........   na účet zriaďovateÍ'a.

4. cieľom Je zabezpečenie riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj úcasti žiakov v týchto
CVC strvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov
fyzického veku.



v

Clánok II.

Podmienky použitia dotácie
.V

1. Ziadateľje oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu schválených výdavkov
súvisiacich s chodom a činnosťou CVC žiadateľa.

2. Dotáciuje možné použiť najneskôr do 31. júna 2016.

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

v

CIánok m.

Podmienky vyúctovania dotácie

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

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

3. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore
stouto zmluvouje pomšením fínančnej 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 31.12.2016.

v

ClánokIV.
ZávereČné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvn^mi stranami a účinnosť dňom
nasledujúcun po dni jej zvercjnenia na webovom sídle poskytovateľa.

2. Akékoľvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
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.



VRudníku, dňa ...PMl-.^.íé. VPoproči,dňa ^:.^:..^

Za poskytovateľa Za žiadateľa

í
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v

VladimírKiŠdučák Ing/Steŕán Jaklovs .<
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w

láktadná škola s materskou škotou, Školská 3, Poproč

Zoznam Členov v krúžkoch (podľa trvalého bydliska)

Obec Rudník

Priezvisko Meno Dátum nar. Trieda Mesto Ulica Názov ZÚ
/

1. Lackaň Kristián V.A Futbal/ florbal
2. Lukác Dávid VI. A Tvorivé di'elne
3. Motošická Kristína VHI.A Tvorivé dielne

f w s4. Rostášová Denisa VIII. A Tvorivé dielne


