
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-416/2018
č. záznamu: 416/2018-003

Z ápis v spís e

V súlade ust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
mformáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
12.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-416/2018, č. záznamu: 416/2018-002

uzatvorenú dňa: 2.4.2019

úcinnúododôa: 13.4.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Poproíi

Mieru93,04424 Poproč

zastúpená Katarínou PéČiovou, predsedom

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2019 podl'a § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2. 2007
a v zmysle uznesenia OZ č. A.l/2.ch./2019 zo dňa 28.1.2019

VPoproči, dňa 12. 4.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm
v

pozn.: zmluva odovzdaná p. Sestákovou zverejnenie dňa 5.4.2019



^Cp^-OOZ,

Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú vzmysle § 51 anasl. Občianskeho zákonníka ako aj spoužitím § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z.z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení
niektorých zákonov v spoj ení so všeobecne záväzným nariadením obce PoproČ
zo dna23. 2. 2007 uzavreli medzi sebouzjednej strany

v

Obec POPROC
v

Sídlo: Poproč ul. Skolská 2
v

ICO: 324639

Bankové spojenie: 0404770001/5600
Prima banka Slovensko a. s., poboČka Košice

Zastúpená: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce
ďalej len "obec"

a z druhej strany

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproci
Sídlo: Poproč, Mieru 93

v

ICO: 008970193303

ZapÍsaný v registri MV SR dňa 19.12.2017
v

CísloVVS/1-909/90-199

ďalej len "dotovaný subjekt",

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

I.

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dotácia sa poskytuje podľa § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ao zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč
zodňa23.2.2007.

f

2. Zmluvné strany ďalej konštatujú, že dotovaný subjekt spÍňa podmienky stanovené
citovaným všeobecne záväzným nariadením obce na poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce a súčasne dotovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že nie je v likvidácii,
nebol na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol vyhlásený
konkurz na jeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reštrukturalizácia), alebo
nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku anemá
nedoplatky na miestnych daniach voči obci.



II.

3. Použitie (účel dotácie) je v súlade sust. § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov ako aj s poukazom na citované všeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlučne na podporu vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry; rozvoja
a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrany zdravia a to v roku 2019

- konkrétae - zájazdy na kúpaliská s termálnou a liečivou vodou (Tiszaujváros,
v

Nyíregyháza); kultúmo poznávacie zájazdy (zájazd dojaskyne Domica/Agtelek, Červený
kláštor, BardeJov); pracovné rokovanie Členskej základne a ocenenie členov pri príležitosti
životného jubilea kvetinami apamätným listom, občerstvenie; jesenný športový deň pre
seniorov - pozvánky, diplomy, ceny, usporiadanie Okresnej športovej olympiády

<

seniorov.

Dotovaný subjekt sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na účet obce Poproč
č. 0404770001/5600 vedený v Prima banke a.s. vplnej výške vprípade, že dotáciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, ato do 10 dní na
základe písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

III.

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Základnej organizácň Jednoty
dôchodcov na Slovensku v PopročÍ z rozpočtu obce poskytuje dotácia

v sume 3 000.-   (slovom: Tritisíc eur)

a to na ich bežný účet - IBAN účtu: SK94 0900 0000 0051 4430 2422 vedený
v Slovenskej sporiteľni.

2. Poskytnutie dotácie dotovanému subjektu bolo pred uzavretím tejto zmluvy schválené
uznesemm obecného zastupiteľstva č. A.l/2.ch./2019 zo dňa 28.01.2019
spodmienkou, žev prípade krátenia rozpočt.i obce zo strany štátu, nebude
tomuto združeniu poskytnutá dotácia vplnej výške, ale dotácia bude poskytnutá len
v takej výške ako to rozpocet obce umožní.

3. Dotovaný subjekt je povinný preukázať obci pouzitie celej poukázanej dotácie na
dojednaný účel ihneď pojej použití najneskôr do 31.12.2019.

4. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt vyúčtovaním a priložením kópie
účtovných dokladov. Originály účtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojej účtovnej evidencii a na požiadanie ich predloží kontrolným orgánom obce.

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

6. Dotovaný subjektje povinný použiť dotáciu a plniť ďalŠie súvisiace povinnosti podľa
príslušných všeobecne záväzných predpisov SR (v čase podpisu zmluvy sú to najmä:
zák. č. 523/2004 Z. z. a zák.č. 583/2004 Z.z.), VZN obce Poproč o poskytovaní
dotácií zo dňa 23. 2. 2007 a tejto zmluvy. V prípade porušenia zákonom stanovených
povinností, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (príp. dotknutú časť) vrátiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podľa zákona.



IV.t
^

1. Táto zmluva sa uzatvára vpísomnej forme,pričomvšetkyjejzmenymožnovykonať
iba v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu obidvoch
zmluvných strán.

2< Všeťky predchádzajúce, ci už písomné alebo ústne dojednania medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou úcinnosť.

3. Akje alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo
neúciimého ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmlnvných strán. Strany sa potom
zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom
najlepŠÍe zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

4. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží pol exemplári,

5. Táto zmluva sa uzatvára vjazyku slovenskom.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami účinnosť
nasledujúei deň po zverejnem na web stránke obce.

7. Zmluvné strany si zmluvuprečítali,súhlasiasjej obsahomanadôkazsvojhosúhlasu
ju podpisujú.

UJLa^V Poproči dňa
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obec dotovaný subjekt



v

Obec PO P RO C, okres KoŠice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
28.1.2019 prijalo uznesenie Í. A.l/2.ch./2019, ktorým

schvaľuje

poskytnutíe dotácie vo výŠke 3.000,00   z rozpoctu obce na rok 2019 pre obíianske
združenie - Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproci, so
sídlom Mieru 93, Poproč, na základe písomnej žiadostí zo dňa 31.10.2018

s podmienkou,žev prípade krátenia rozyočtu obce zo strany ätátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výske, ale len v takej yýške ako to rozpočet obce umožní.

Hlasovanie:
za 6 PliDr. Zita Baníková, Mgr. Katarina HarĎariková, Mgr. Dominika

prítomní poslanci HÍľovská, Ing. Branislav PetráŠ, PhD., Ing. Ján SpiSák, PhDr. Dominika
na hlasovaní: 9 Vincová

proti Ing. Viliam Komora
1

zdržalsa 2 Ing. Eva Petrágová, Mgr. Zuzana Bradová

Schválené.

Ing. Iveía Komorová Hiľovská
starosťka obce, v.r.

ŕ..^-ň'~>T.

VPoproči, dňa 1.2.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

/
/


