
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-L-821/2016
č. záznamu: 821/2016-001

Z ápis v spise

V súlade ust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode ÍnformáciÍ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamesfaianec obce PoproČ zverejnila dňa
9.3.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu, sp. zn" OcU-L-821/2016, c. záznamu: 821/2016-001

uzatvorenú dňa 9.3.2017

úciimúod: 10.3.2017

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

1.1 Dobrovoľný hasičský zbor Poproč

Požiama 2, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2017 podl'a § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adophiení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.
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VPoproci, dňa 9. 3. 2017 Obec POPROC
Obecný úrad PoproČ
úsek Obecného úradu
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Školská 2, 044 24 Poproč
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Ev^enková
zamestnanec obce poverený zverejňovaním



sp.sn OQU-L-^J^Q^-

Q-Stazftnvu'. Wf^Q-0^

Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorúvzmysle § 51 anasl. Občianskeho zákonníka ako aj spoužitím § 7 ods. 4 zákona ô.
583/2004 Z.z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení
ÍeS?^\ 3^ľľ"Zi?-?lelÍ _^?_ ^°?eclle záväza^m Danadením obce PopoČ
zo dfia 23.2.2007 uzavreli medzi sebou zjednej strany

ObccPOPROČ
Sidlo:PoproČul.Školsk42
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Peima banka Sloveiiako a. s., poboôka KoSice
Zastúpmá: lag. Šte&nom JAlovsk^n

starostomobce

ďalej kn "obec"

a z druhej strany

Dobrovoľtaý hasiČský zbor Poproí
Sídlo:Poproô,Požiama2
IČO: OOÍ774746606
Zapísanývregistri MV SRdna21.12.2007

ČísloVVS-1/900/90-3769-11
ďalej lcn "dotovaný snbj&kt",

dole uvedcného däa za nasledovných podmienok:

I.

1. Zmluvné stamy zhodne konätatujú, že dotácia sa poskytqe poďa § 7 ods. 4 zákona
omzpofto^ch pn^dléch úTj samosprävy-ao-zaeneadopheníniekto^h
zátonov v spojeni so ^eobecne zá^toiým nariadením' obce Poproč
zodňa23.2.2007.

2> ^^^s^^i^?,^S^^^ŕ??za??-!u?l^t_-T]^a?od?u?lky st8DOV?lé
StoJTäa^oS^m^v^j^  ^^^d^mn^riz^äe Í^vzH^^^1
oebolnaJeho nugetok podaný návih na v^dilásenie koricuizu, nebol vyhlásCTý
kímkmz najého majetok (resp. viámci loonlauzu povolcná regtrukturalizácia), alebo
nebol zanuetmdý návrh na vyhlásenie konkunn pie nedostatok imyetku'anaDá
nedoplatky na miestnych daniach voči obci.



IL

1. Použitie (ú el dotácie) je vsúlade sust § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
o ro^poäto^ch ^avidládhi UZCTmeJ Mmos^Yy aoaneDC adoplnení luektorých
zákonov ako aj s poukazom na citované všcobecne záväzné nariadenie obce viazané
výluéne na podporu rozvoja telovýchovy a Sportu a to v roku 2017

- konkrétne - čimiosť krúžku mladých faasičov, usporiadanie súťaže, občerstvenie, účasť
na súťažiach konanýcfa viámci okresu akraja; účasť hasičských družstiev mužov, žien,
^^^^^^^ft* ^í^it*^?^^^^?^^4a^í^^^yísS^7'M^^^^^^>-^?^i^^s^i--^^?^^^^>. -^T^c?^^-
obôerstvenie, kiuzy a Skolenia ôleaov DHZ; usporiadame taktického cvičema; zakúpenie
opaskov, prilieb, dresov.

?of?>????L???J.^<Lsa zavszuJe_ poskytnutú dotáciu vrátíť na úcet obce Poproč
C. 0404770001/5600 vedený v Prima banke a.s. vplnej výäke vpripade, že dotóciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, ato do 10 dní na
základe písonmej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v zóhlaví
tejto zmluvy.

m.

1. Na základc tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Dohrovornému hasičakému zboru
Poproč z rozpoťtu obce poskytuje dotácia

v sumc 2 400.-   (slovom: Dvetisíc Styristo cur)

a to na ich bežaý úcet 0660367094/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni

2. Poskytnutie dotáciedotovaiiémusubjektubolopreduzavretímtejtozmluvyschválené
uznesením obecného zastupitefstva í. A.7/2.a72016 zo däa Í2.12.2016
s podmienkou, že vprfpade kráíenia ro2poÍtu obce zo strany Štátu. nebude
tomuto združmiu poskytnutá dotácia vplnej výške, ale dotácia bude poskytnutá len
v takej výSke ako to rozpočet obcc mnoänÍ.

3. Dotovany subjekt je povumý pre'ukázať obci použitie celej poukázanej dtrtdcie na
dojednaný úôel ihned' pojej použití najneskôr do 31.12.2017.

4. p^^^ ^^e PreI^TJe d^vmy subj^ ^e^a^ a'.?n^saim, k6ple
úítovných doldadoy. Qriginály účtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojej úôtovnej evidencii a na požíadanie ich predloží kontrolným orgánom obce.

5. pd^^dt?edaMleJ^O^POUŽltieteito d^tóc^e ^ajcloje?l?n?^čel dotovany subjekt
nepreukáže, je povinný tňto dotóciu vrátíť obci do 5 dm od obdižania výzvy obce.

6. Dotovany subjektje poviimý použiť dotáciu a phiiť ďalšie súvisiace poviimosti podl'a
príslušných ySeobecne záyäzných predpisov SR (v čase podpisu znaluvy sú to najmä:
zák^ Ô. 523/2004 Z.z.azď .č. 583/2004 Z.z.),VZN obce "Poproč o'poskytovaní
dotacií zo dňa 23.2. 2007 a tejto zmluvy, V pripade poruäenia ^ikonom sÍanoveaých
poyiimostí, je dotovaný subjekt povitmý dotáciu (prip. dotknutú ôasť) vrátiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podl'a zákona.



IV.

1. Táto zmluw sa^ uzatvára vpísonmejfoime,pričomväeťkyjejzmeaymožnovykonsť
iba v písonmej fonne na zďdade úplného a vzájomného konsenzu obidvodh
zmluvných strán.

2 ^S^ SI^S^^^'^,^*?^^^^J??^-^eda?^m?^st"?^teJto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou úôinnosť.

3 ^J^^e^^/^?<m^^^!^^^^to"^2^?eä?f-.<^?e?^sn^^?)stá^JÚ
ostatoé ustaaoyenia tegto zmlu^r platné a účinné. Namiesto neplatného alebo
neúíinného ustanovenia sa použijá ustanovenia všeobecne závämých piávnych
^^i^vn!3^1?)^i ^Säľ ^^^^í/ľ;!fÍ!!^IÍľa^Í!?^^^?^jS^zavfizujú vpray^ svoj vzťah prijatím iného ustanovema, ktoré svcäun výsleďkom
najlepSie zodpovedá zámem neplatného alebo neúčmaého ustanovenia.

4. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdiži pol exemplári.
5. Táto zmluva sa uzatvára v j azyku slovenskom.

6- ?nluwtó.stalny si zmluv>P^itali.súMas>sjgobsahomanad6ka2svojhosúMasu
jupodpisujú.

V PopročÍ dfia .L .lJ.:..^ď.,
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