
ZI,trLIJVAo PoSKYTNUTÍ FINANčNEJ DoTÁCIE NA MZDY APREVÁDZKa
CENTRAvoĽNÉHo čłsu

Zm|uvné strany

1. Poskvtovatel'

a

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

2. Príiemca

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
Bankové spojenĺe:
Císlo účtu:

Mesto Dętva
J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Ing. Ján Šufliaľský, primátor
003 19805
Všeobecná úverová banka a.s.
sK97 0200 0000 0000 t972 4412

obec Vígľaš
Zvolenská l,962 02 Vígl'aš
Ing. Róbeľt Záchenský, starosta
00320382
Všeobecná úveľová banka a.s.

SK35 0200 0000 0000 029Ż2412

uzatvárajűl

Podľa ustanovení $ 51 občianskeho zźlkonrika túto zmluvu o poskýnutí dotácie na ľok
2019.

Clánok 1

PosĘtnutie dotácie

1. Poskýovateľ poskytuje pľíjemcovi dotáciu podľa:

a) zákona č,. 59712003 Z.z. o financovaní základných a stľedných škôl a školských
zariadeni v znení neskoľších pľedpisov'

b) $ 6 ods. 12 písm. b) zákona č,. 59612003 Z.z. o štátnej spľáve v školstve a školskej
samospráve a o zmerLe a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
predpisov,

c) Všeobecné záväzĺé nariadenie č. ll20l4 o určení výšky dotácie na mzđy a
prevádzku pre školy a školské zariadeniaa o uľčení výšky dotácie na podporu práce

s mládeŽou v účinnom zneni.

Člĺnot 2
Výška' účel a použĺtie dotácie

1. Dotácia na ľok 201812019 pľe pľíjemcu sa poskytuje na deti a žiakov do 15 ľokov veku
s trvalým pobytom na uzemi mesta Detva, ktoré boli na základe Žiadosti zákonného
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Zástupcu a vydaného rozhodnutia o prijatí riaditeľom školského zariadenia prijaté k 15.

9.2018 do zaujmoých útvaľov Centľa voľného ěasu pri ZákIadnej škole Jána Drdoša
vo Vígl'aši v počte 4 deti.

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

a prev ádzkové náklady).

3. Príjemca zodpovedá za hospodarenie s dotáciou aje povinný vzmysle $ 19 zákona
č. 52312004 Z.z. o ľozpočtoých pľavidlách verejnej správy a o Zlnęne a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov pľi jej používani zachoválvať

hospodáľnosť, efektívnosť a účelnosť jej pouŽitia. V pľípade porušenia finančnej

disciplíny poskytovateľ postupuje vzmysle $ 31 zákona č.52312004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4. Časové pouŽitie dotácie je do 3l. 12. ŻOI9 wátane ziňtovania bankou. V pľípade jej

nedočerpania k uvedenému dátumu je príjemca povinný vrátiť nedočeľpanú sumu na

účet poskytovateľa do 31. 12.2019 aposlat' avizo o úhľade nedočeľpanej dotácie na

ekonomické oddelenie MsÚ Detva.

5. V prípade vľátenia dotácie v pľiebehu ľozpočtového roka 2019 je príjemca dotácie
povinný poukázať ju časovo podľa pokynov poskýovateľa na účet a poslať obľatom

avizo o úhľade na ekonomické oddelenie MsÚ Detva.

6. Ak príjemca uhľadí z poskýnutej dotácie počas úěinnosti tejto zmluvy platby
v prospech tľetích osôb (preddavky, záIohové platby), anazáklade výčtovania týchto
platieb vznikne tľetím osobám povinnosť vrátiť príjemcovi pľeplatok' po uplynutí
účinnosti tejto zmluvy sa pľíjemca zavazuje vrátiť preplatok na účet poskytovateľa vo
výške ľozdielu uhrádzaných platieb zposkytnutej dotácie avyúčtovaných skutočných
nákladov do 3 dní po ptevzatí preplatku príjemcom. o úhĺade pľeplatku je príjemca
povinný poslať avizo naekonomické oddelenie MsÚ Detva.

ČHnoľ 3
Spôsob posĘtnutia a vyrĺčtovanĺa dotácie

1. Poskýovateľ poskýne príjemcovi dotáciu v celoľočnej výške 82 € ĺa žiaka na účet
zriad)ovatel'a a to jednoľazovo vo výške 328 Eur (slovom tľistodvadsaťosem Eur).

2. V pľípade zmęny úětu je príjemca povinný Zmenu účtu oznámiť poskytovatel'ovi

3. Po ukončení celého rozpočtového roka je povinný príjemca vykonať ľočné vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, ktorá bude vyjadrovať verný apreukazný obtaz vedenia

účtovníctva a pľedloŽiť čerpanie dotácie za rok 2019 v teľmíne do 3 1 .0 1 .20Ż0.

Clánok 4
Spôsob vykonávania kontľoly

1. Poskýovateľ je opľávnený vykonávať kontľolu hospodáľenia s poskytnutými
Íinančnými pľostriedkami v zmysle $ 6 ods. 22 zákonač,.59612003 Z.z. o štátnej správe
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v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znęni
neskorších pľedpisov apodl'a zákona č. 35712015 Z.z. oťlnančnej kontrole

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
pľedpisov v sídle príjemcu dotácie.

2. Pľíjemca je povinný umožniť azabezpečiť poveľeným zamestnancom poskytovateľa

vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, pľedkladať požadované

doklady, infoľmácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3. Zamestnanci poskytovateľa sú v zmysle $ 8 ods. 1 písm. c) zélkona č:.55212003 Z.z.

o qýkone práce vo veľejnom záujmev zneni neskoľších predpisov povinní zachovávať

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktoľých sa dozvedeli pri výkone pľáce vo veľejnom

zäujme.

Clánok 5
osobitné ustanovenia

1. Ak príjemca dotácie poskytovanie činnosti vpľiebehu ľozpočtovóho ľoka ukončí,

ztlětuje poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení

činnosti a v tomto termíne vľáti nedočeľpanú dotáciu na účet poskytovateľa.

2. V prípade zistenia neoprávneného pouŽitia ťrnančných prostriedkov, musia bý' tieto

vľátené do 15 dní na účet poskytovateľa. Žiadateľ dotáciu vráti spolu s penále v zmysle

ustanovenia $ 31 zákonač,. 52312004 Z.z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej spľávy vo

výške 0,I oÁ Zo Sumy, v ktoľej došlo k porušeniu finančnej disciplíny zakaždý aj zač,atý

deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných pľostriedkov.

3. Ak žiak, na ktorého poskýovateľ poskytuje finančné prostľiedky prestane bý' Žiakom
pľíjemcu, ozntlmi tuto skutočnosť pľíjemca poskýovateľovi najneskôľ do konca

kalendárneho mesiaca' v ktorom prestal bý žiakom príjemcu. Poskytovateľ nebude

poskytovať dotáciu príj emcovi na Žiaka, ktoý ukončil činnost' u príj emcu.

v
Clánok 6

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
V súlade s $ 47 a ods. l oZ nađobudne tź.ľro zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovej stľánke poskýovatel'a.

2. Zm|uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvĺých strán obďrží
jednojej vyhotovenie.

3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je fotokópia rozhodnuti ariađiteľaCVČ o pľijatí žiaka
do CVČ. Rozhodnutie obsahuje zoznarflžiakov,na ktoľé žiađapríjemca dotáciu, adresu

ich tľvalého pobytu a dátum narodenia.

4. Zmluva möže by' zmenená len písomnými dodatkami podpísanými štatutáľnymi

zástupcami zúčastnených strán.
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5. Yďahy medzi zmluvnými stľanami neupravené touto zmluvou sa spľávajrĺ pľíslušn;ými
ustanoveniari zétkona č. 59612003 Z.z. o štĺítnej spľáve v školsfue a školskej
samospľáve a o znene a doplnení niektoých zźů<oĺov v zneni neskorších predpisov
a všeobecnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

6. Zmluvĺé strany pľehlasujú, že zmluvu vzatvárajű slobodne, vážne azrozlxritel'ne a na
znak súhlasu s jej obsahom a vôle bý ňou viazarś jupodpisujú.


