
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé

sp. zn.: OcU-L-815/2016
č.záznamu: 815/2016-001

Z áp is v sp is 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 informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestimnec obce Poproc zve rej n il adňa
3.4.2017 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-L-815/2016, č. záznamu: 815/2016-001

uzatvorenú dňa 31.3.2017

účinnúod: 4.4.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Stolnotenisový športový klub Poproc

Západná 69, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2017 podľa § 7 ods. 4 zákona
o rozpoČtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.

VPoproči, dňa 3.4. 2017
Tf

Obec PO^SOC"K
pbecný úrad Poproc
usek Obecného úradu
Školská 2, 044 24 Poproč ^ ^2

^a Benková
zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Sp.Zn OcO^§ls-|Zo/)C
e.^o^m^. .' ^r^-Cb)

Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj s použitfm § 7 ods. 4 zákona ô.
583/2004 Z,z. orozpoôtových pravidláčh územnej samosprfvy aozmene adoplncní
niektorých zákonov v spqjem so väeobecne záväzaym nariadením obce PoproČ
zo dňa 23.2.2007 uzavretí medzi sebou z jedng strany

ObecPOPROČ
Sidlo:Poproiul.Skolská2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., pobočka KoŠice
Zastúpená: Ing. Štefimom JaUovským

starostom obce

ďalej len "obec"

a z dnahg' strany

Stohiotenisový Sportový klub Poproč
Sídlo:Poproéul.Západná69
IČO; 35547651,Dlf 2021798383
Zapíssxny v TegÍstri MV SR dňa 8. 7.2002

Číslo VVS/1-900/90-15796
ďalej len "dotovaný subjekť*,

dole uvedeného däa za nasledovných podmienok:

L

1. Zmluvné stiany zhodne konStatujú, íe dotácia sa poakytuje podFa § 7 ods. 4 zákona
orozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmcnc adoplneni niektorýcfa
zákonov vspojení so vŠeobecne záväzným nariadením obce Poproč
zodňa23.2.2007.

2. Zmluvné strany ďalej konštatujú, že dotovaný subjekt spíňa podmienky stanovené
citovaným všeobecne záväznym nariadením obce na poskytnutie dotácie z rozpoôtu
obce a súôasne dotovaný subjekt svojun podpisom potvrdzuje, Že nie je v likvidácii,
nebol na jého majetok podaný návih na vyhlásenie konkureu, nébol vyhlásený
konkurz na jcho majctok (resp. v rámci konkurzu povolená rcštrukturalizácia), alebo
ncbol zamietnutý návA na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku anemá
nedopkiťky na miestnycli daniach voči obci.



n.

1. Použitie (úéel dotácie) je vsúlade sust § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpoétových pravidlách územnej samosprávy aozmene adophiení méktorých
zákonov ato aj s poukazom na citované väeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlučne na podporu rozvoja telovýchovy a športu a to v rokn 2017

- konkrétne- cestovné, nájonmé, štartovné, stolnotenisové poto^by.

Dotovany subjekt sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na úôet obce PoproC
č. 0404770001/5600 vedený v Prima banke a.s. vphiej výSke vprípade, že dotáciu
nepoužije na úČel uvedcný v predchádzajúcom odseku tgto zmluvy. ato do 10 dni na
základe písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

m.

1. Na^základe tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Stolnotemsovému športovému
klubu z rozpočtu obce poskytuje dotácia

v sume 3 500.-   (slovom: Tritfsíc päťsto eur)

a to na ich bežný úíet 881 7007/5200 vedený v OTP banke Slovensko.

2. Poskybmtie dotácie dotovanému subjektu bolo pred uzavretfm tejto zmluvy schválené
uznesením obecného zastupiteFstva Č. A. 7/2.a./2016 zo dňa 12.1 2.2016
s podmienkou,žev pripade krátenia rozpoítu obce zo strany štátu, nebude
tomuto zdmženiu poskytautá dotácia vphiej výäke, ale dotácia bude poskytnutá len
v takej výške ako to rozpočet oboe umožaí.

3. Dotovaný subjekt je povinný preukázať obci použitie celej poukázanej dotáciena
dojednaný účel ihneď pojej použití najneskôr do 31.12.2017.

4. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt vyúfitovaním a priložením kópie
ďitovných dokladov. Originály úCtovných dokladov dotovaný subjekt evidujevo
svojej úôtovnej evidencii a na požiadanie ich prcdloží koirtrolnym orgánom obce.

5. Pokial' do dojednanej lehoty použitie tejto dotácie na dqjednaný úďel dotovaný subjekt
nepreukáze, je povinný túto dotáciu vrátiť obci do 5 dní od obdržama výzvy obce.

6. Dotovaný^ubjektje povinný použiť dotáciu a plniť ďalšie súvisiace povinnosti podTa
prfsluäných všeobecne záväzných predpisov SR (v Sase podpisu znúuvy sú to najmä:
zák. č. 523/2004 Z.z.azák. 0.583/2004 Z.z.), VZN obce Poprofi o poskytovaní
dotácii zo dfia 23.2. 2007 a tejto zmluvy. V pripBde poruäeria zákonom stanovených
poviimostí, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (prip. dotknutú časť) vrátiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podTa zákona.



IV.

1. Táto zmluva sa uzatvára v pisomnej fiame, pričom väetkyjej zmeny možao vykonaf
iba v písomnej foime na základe úptoého a vzájomného konsenzu obídvoch
zmluvaýcfa strán.

2. Väetky predchádzajúce, Či už písomné alebo Astne dojednania medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strócajú touto zmluvou účinnosť.

3. Akje alebo sa stane niektoié ustanovenie tejto zmluvy neplatné 6i neúíinné, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účmné. Namiesto neplatného alebo
neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia vSeobecne záväzných právnych
!^^^v,^ľJ?J^L?!^u.^l^^^-v^^-zt??vn^s?án'{s.y.^p?
zaväzujú upraviť svojvzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúôinného ustanovenia.

4. Táto zmhiva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých kaŽdá strana obdiží pol exemplári.

5. Táto zmluva sa uzatvára v jazýku slovcnskom.

6. Zmluyné strany si zmluvuprečítali, súhlasiasjej obsahcmanadôkazsvojhosúhlasu
ju podpísujú.
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