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Zmluva
o poskytnutílinančných prostríedkov na zóujmové vzdeldvanie detí

čl.l.
Zmluvné strany

Poskytovateľ: obec Dúbravy
Sídlo: 96212 Dúbravy l96
7,lsttryená: Elena Grňová, staľostka obce
ICO: 00319899
Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s. _ pobočka Zvolen
IBAN: SK19 5600 0000 0012 2505 3001
(ďalej len,,poskytovateľ")

Prijímatel':
obec Vígl'aš
Sídlo: 962 02 Vígl'aš, Zvolenská l
7,lstupená: Ing. Róbeľt Záchenský, staľosta obce
ICO:00320382
Bankové spojenie: vÚg ganka
IBAN: SK35 0200 0000 0000 02922412
(ďalej len,,pľijímateľ")

Poskýovateľa pľijímateľ uzatvfuajű v zmysle s 269 ods. 2 zákonač; 5l3lI99IZb.
obchodný zél<oĺnikv z'neni neskorších predpisov, v zmysle $ 7 ods. l písm. c) zźkona
č,. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy a o zĺ.ĺrene a doplnení
niektoých zfüonov v zneni neskoľších predpisov, $ 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej spľáve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektoých zfüonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č:.66812004 Z. z.
o ľozdeľovaní qýnosu dane z pľíjmov územnej samospľávę v zneni neskorších nariadení
medzi sębou túto:

zmluvu o poskytnutítinančných prostríedkov na zdujmové vzdelóvanie detí

čl n.
Výška' účel a použĺtĺe dotácĺe

Dotácia na školský rok 201812019 pľe pľíjemcu sa poskytuje na deti ažiakov do 16

ľokov veku s trvalým pobýom naűzemi obce Dúbravy, ktoré boli na zźtk|ade žiadosti
zfüonného zástupcu a vydaného ľozhodnutia o prijatí riaditeľom školského zanadenia
pnjaté do záujmoqých útvaľov Centľa volhého času pľi Základnej škole Jana Drdoša



vo Vígľaši, vo výške dotácie najeden kľúžok zajedno dieťa na rok určenej uznesenĺm

č). l 5 l20I8 prij atým oZ v Dtlbravách.

2. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov pľíjemcu (osobné

a pr ev ádzkové nríkl ady).

3. Príjemca zodpovedá za hospodáľenie s dotáciou aje povinný v zmysle $ 19 zákona

č,.52312004 Z.z. o rozpoětových pľavidlách veĘnej správy a o zmene a doplnení

niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov pri jej používaní zachovávať

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. V prípade porušenia finančnej

disciplíny poskýovateľ postupuje v zmysle $ 31 zźkona č. 52312004 Z.z. o

rozpočtoqých pľavidlách veĘnej spľávy a o Zĺnene a doplnení niektorych zákonov

v zneni neskorších predpisov.

4. Časové pouŽitie dotácie je do 3l . 12.2019 vľátane zűčtovania bankou. V pľípade jej

nedočeľpania k uvedenému dátumu je príjemca povinný vÍźLtiť nedočerpanú sumu na

účet poskýovateľa do 3l.12.2019 aposlať avizo o úhĺade nedočeľpanej dotácie na

obec Dúbľavy.

5. V pľípađe vľátenia dotácie v priebehu ľozpočtového roka 2019 je pľíjemca dotácie

povinný poukźzať ju časovo podľa pokynov poskytovateľa na účet aposlať obľatom

avízo o úhľade na obec Dúbravy.

6. Ak príjemca uhľadí z poskytnutej dotácie počas účinnosti tejto zmluvy platby

v prospech tretích osôb (preddavky, zá|ohové platby), anazźklade vyúčtovania týchto

platieb vznikne tretím osobám povinnosť vrátiť pľíjemcovi preplatok, po uplynutí

účinnosti tejto zmluvy sa príjemca zaväzllje vľátiť preplatok na účet poskytovateľa

vo výške rozdielu uhľádzaných platieb zposkytnutej dotácie avyúčtovaných

skutočných nákladov do 3 dní po prevzatí preplatku pľíjemcom. o úhľade pľeplatku je

príjemca povinný poslať avizo na obec Dúbľavy.

Čl ĺn.
Spôsob posĘtnutĺa a vyúčtovania dotácĺe

l. Poskýovateľ poskytne pľíjemcovi dotáciu pre 4 detí v celoroěnej výške 30 € na žiaka,

tj. celkom 120 Euľ na IBAN: sK35 0200 0000 0000 0292 2412.

2. V prípade zmeny účtu je príjemca povinný zÍnenu účtu oznámiť poskytovateľovi.

3. Po ukončení celého rozpočtového roka je povinný príjemca vykonať ľoěné

vyriětovanie poskytnutej dotácie, ktoľá bude vyjadrovať vemý a preukazný obraz

vedenia účtovníctva a pľedloŽiť ěerpanie dotácie za školský ľok 20l8l20l9
v teľmíne do 31.0l .2020.



čl rv.
Spôsob vykonávanĺa kontľoly

1. Poskýovatel' je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia sposkýnut;ými
Íinančnými prostľiedkami v zmysle $ 6 ods. 22 zákona č,. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zÍrlene a doplnení niektoých zttkonov
v zneni neskorších predpisov a podľa zźkona č). 50212001 Z.z. o finančnej kontrole
avnútornom audite aozÍnene adoplnení niektorych zákoĺov vznení neskoľších
pređpisov v sídle príjemcu dotácie.

2. Pľíjemca je povinný umoŽniť azabezpečiť poveľeným zamestnancom poskýovateľa
vstup do objektov, ktoľé súvisia s predmetom kontroly, predkladať požađované
doklady, infoľmácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3. Zamestnanci poskytovatel'a sú v zmysle $ 8 ođs. 1 písm. c) zfüona č,.55212003 Z.z.
o qikone práce vo veĘnom zźnjme v znení neskoľších predpisov povinní
zachovźxať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone práce vo
veľejnom zźtujme.

cl. v
osobitné ustanovenĺa

1. Ak príjemca dotácie poskytovanie činnosti v priebehu ľozpočtového roka ukončí,
ztlčtuje poskytnutu dotáciu ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po
ukončení činnosti a v tomto teľmíne vráti nedočeľpanú dotáciu na účet poskytovateľa.

2. V prípade zistenia neopľávneného pouŽitia ťrnaněných pľostľiedkov, musia byt' tieto
vrátené do 15 dní na úěet poskytovateľa. Žiadateľ dotáciu vľáti spolu s penále
vzmysle ustanovenia $ 31 zákona č,. 52312004 Z.z. oľozpočtoqých pravidlách
veĘnej spľávy vo výške 0,1 Yo zo sumy' vktorej došlo kporušeniu finančnej
disciplíny za každý aj zač:atý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvędenia
finančných prostľiedkov.

3. Poskytovatel' si vyhradzuje prtxo zmeruť výšku poskytovanej dotácie pľe príjemcu.
Zmena výšky dotácie bude príjemcovi oznámená písomne. Toto písomné ozniímenie
buđe tvoľiť prílohu k zmluve a bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Ak Žiak, na kÍorého posĘrtovateľ poskytuje finančné prostńedky pľestane bý'Žiakom
pľíjemcu, oznámi tuto skutočnosť pľíjemca poskytovateľovi najneskôr do konca
kalendrírneho mesiaca, v ktorom prestal byt' Žiakom príjemcu. Poskýovatel' nebude
poskýovať dotáciu príjemcovi nažiaka, ktoľy ukončil činnosť u príjemcu.



čl vI.
Zńverečné ustanovenia

1. Zmhlvanadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stľanami.

2. Zmluva je účiĺľrá nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia.

3. Zmluva jevyhotovená v štyľoch rovnopisoch, z kto4ých kaŽdý úěastník zmluvy obdľží

dve vyhotovenia.

4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je fotokópia rozhodnutia ľiaditeľa CVČ o prijatí

Žiakado CVČ. Rozhodnutie obsahuje zoznamŽiakov, na kÍoré žiadapríjemca dotĺáciu,

adľesu ich trvalého pobytu a dátum naľodenia.

5. Zmľľ.va môŽe byt' zmenená len písomnými dodatkami podpísanými štatutĺĺrnymi

zĺástupcami zúčastnených stĺán.

6. Yďahy medzi zmluvnými stľanami neupravené touto zmluvou Sa spľávajú

pľíslušnými ustanoveniami zěkona ć. 59612003 Z.z. o štítnej spľáve v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zĺeni neskoľších

predpisov a všeobecnými ustanoveniami oběianskeho zákonníka.

7 . Zmlwné strany prehlasujú, že zmluvll vzatvźnajű slobođne, vźtžne a zĺozllniteľne a na

znak súhlasu sjej obsahom a vôle bý ňou viazaniju podpisujú.

V Dúbravách dřn 22. 5. 20t9

7^ ^^-l-.*^.'^+^lt^.


