
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-L-808/2016
č. záznamu: 808/2016-001

Z áp ís v spis e

V súlade ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
Ínformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejni a dňa
10.3.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu, sp. zn.: OcU-L-808/2016, c. záznamu: 808/2016-001

uzatyorenú dňa 10.3.2017

účinnúod: 11.3.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

1.1 Obecný futbalový klub Slovan Poproc

Brezová 20, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskybiutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2017 podľa § 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.

VPoproči, dňa 10. 3. 2017 Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
usekO^cnéhaúr^u
Skoíská 2, 0^4 24 Pop;roc

^
2

^
Eva Bjeňková

zamestnanec obce ^overený zverejňovaním



.späň. OcU-/.- 8"SjZo(C
.-..

-tí^V^k. 80^jW<0(Q

Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú vzmysle § 51 anasl. Občianskeho zákonníka ako aj spoužitfm § 7 ods. 4 zákona ô.
583/2004 Z.z. o rozpoCtových piavidlách úzcmnej samositrávy aozmene adophienÍ
mektoiých zákonov vspojenf so všcobecne záväznym nmadením obce Poproč
zo dňfl 23.2.2007 uzavrcĽ medzi sebou zjednej strany

ObccPOPROé
Sfďo:Poproiul.Školská2
IČO: 324639
Banfcové spojeme: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., poboéka Košice
Zastúpenfc Ing. Štefanom Jatíovským

starostom obce

ďalej len "obcc"

a z dnihej strany

Obccaý futbaldfvý klub Stovan Poproŕ
Sídlo:Popročul.Brezová20
IČO: 31275451
Zapfsaný v regístri MV SR dňa Z 9.1998

ČÍ8loWS/l-900/90-8117
ďalej len "dotovaný subjekf,

dolc uvedeného dúa za nasledovných podmienok:

L

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, Že dotácia sa poskytuje podTa § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmcne adoplnení niektorých
zákoaoy vspojeaí so vSeobecne závazným nnriflŕlflmfm obce Poproô
zodäa23.2.2007.

2. Zmluvaé strany ďalej konätatujú, ze dotovaný subjekt spíňa podmienky stanovené
citovaaým všeobecne závtoým mriadenfm obce na poskytoutie dotácie z roqxXSta
obce a sáčasne dotovaný súbjeskt svojim podpisom potvrdzuje, že nie je v likvidácii,
nebol na jeho majctok podaný návrh na vyhlásenie käitozu, neW v)tíáseaý
konkurz najeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reStruktundizácia), alebí)
nebol zamietnutý návrh na vyhláscnie konkmzu prc nedostatok majetku anemá
ncdoplatky na miestnych daniach voôi obci.



IL

1. PoužÍtie (úôel dotácie) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. ô. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov ako aj s poukazom na citované všeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlucne na podpom rozvoja telovýchovy a äportu a to v roku 2017

l^!ľ^^Jcfr^^SV?ii,.r.a^íSa?fr^^L??S^L^?l^^Í<. a_^^?e tufll5e.'
ätartoyé - majstroYské turaaje _žiaci, domstenci, dospeU; športový materiál - lopty;
wy'^M^mtelw^ ^^^ ^ ^
piášok na pranie, chladiaci spray, umelé hnojivo), občerstvenie - nealko n^>oje.

?°???!^L???I.<??--sa zavazuJe poskytotú dotáciu vráäť na úéet obce Poproč
č. 0404770001/5600 vedeny v Pnma banke a.s. vplng výäke vprípade, Že dotáciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, ato do 10 dní aa
základe písomnej výzvy obce zaslanej na adrcsu dotovanďho subjektu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

UI.

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Obecnému íirtbalovému klubu
Slovan Poproč z rozpoôtu obce poskytuje dotácia

v sume 16000.- (sIovom:Šestaasťti>Iccur)

a to na ich bežuý úôet 0441435720/0900 vedený v Slovenskej sporiteFni

2. Poskytautie dotáciedolovanémusúbjektuboloprcduzavretfmtejtozmluvyschválené
uznesením obecného zastupiteFstva č. Á.7/2.a./2016 zo diia '12.12.2016
s podmienkou,že vprfpade krátema rozpoétu obce zo strany ätátoi, nebude

tomyto združmiu poskytautá dotácia vplnej výSke. ale dotáciabudeposkytautálen
v takej výäke ako to rozpoCet obce umožoí.

3. Dotoyaný subjekt je povumý preukázať obci použitie celej poukázanej dotáciena
dojednaný účel ihneď po jg pouíití najneskôr do 31.12.2017.

4. Použitie dortácie preukazuje dotovaaý subjekt vyúčtovaním a priloäeaim kópie
^S]?l^,Í^l?S^L5?!.g!?^Jl??ľ?^?í ??^?Í7, d(^toTa?^ subiekt eviduje vo
svojej účtovnej evideacií a m požiadanie ich prcdloží kontrohiým orgánom obce.

5. PoldaT do dojednanej lehoty použitie Iqto dotácie na dqjednaný úôel dotovaný subjekt
nepieukáže, je povinný túto dotáciu vrátiť obci do 5 dní od obdržania výzvy obce.

6. Dotovaný subjekt je povinný pouäiť dotáciu a phiiť ďalSie súvisiace povinnosti podľa
^sluänych ^eobeCTie záväznych piedpsov ŠR (v6ase^podpisu znduvy sú to najmä:
ä^2004z';z-a^5Tz,z-)',VZN obce:poproe 0^^
dotacií zo dňa 23.2. 2007 a tgto zmlyvy. V pripade poruSenia zákonom stanovených
poYÍnností, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (príp. dotknutú časť) vrátiťobci,
a uhradiť tiež penále, pokuty. odvody a iné sankcie poďľa zákona.



IV.

1. Táto zmluva sa uzatváia vpísomnejfomifi.pričomvšetkyjejzmenymoŽQovstonať
iba v písomnej foime na základe ^hróho a vzájomého konsenzu obÍdvoch
zmluvných strán.

2, VŠetky prcdchádzajúce, 6i už písomné alebo ústne dojednania mcdzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa prcdmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou účinnosť.

3. Akje alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplataé éi neúčinné, z^távajú
ostetoé ystanovenia tqto zmluvy platné a účinné, Namiesto neplatného alebo
neúČinného ustanovenía sa použijú ustanovenia všeobecne z&vQssých právnych
predpisov uprayujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Strany sa potom
za^zujú upravif svojvzťah prijatfm iného ustanovema, ktoré svojim výsledkom
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúôinného ustanovenia.

4. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplárocfa, z ktoaých každá strana obdtží pol exemplári.

5. Táto zmluva sauzatvára vjazyku slovenskom.

6. Zmluyné strany si zmluvupre&ítali,súhlasiasjej obsahomanadôkazsvojhosúhtesu
Jupodpisujú.

V Poproôi dňa /^D1^É:
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y. ^ ^/ Obcuqfí Huŕ
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bbec .* ^ ^i dotovanýsubjektSLOVANss ^ Brezová20 (RÍ2)*. Vŕ 04424 °ayoč2


