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Zmluva
poskytnutíftnančnej doÍúciena zúujmovévzdelóvanie žiakov

čl.l.

Zmluvné strany
Poskytovatel'

obec Klokoč
Sídlo: Klokoč I,962

25 Klokoč
Zasťlpeĺá: zasttlpená Radoslav Hruška, starostom obce
ICO:00319996
Bankové spojenie: VUB, a's.
Císlo účtu:SK37 0200 0000 0000 0472 5412
(d'alej len,,poskytovateľ")

a

Prijímatel'

obec Vígľaš
Sídlo: Zvolenská I,962 02 Vígľaš
7'?stilpená: Ing RóbeľtomZáchenským - starostom obce
ICO:00320382
Bankové spojenie: VÚB , a.s.
Císlo účtu:SK35 0200 0000 0000 02922412
(d'alej len,,prij ímateľ")

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvźrajúv zmysle $ 269 ods. 2 zźkona č. 5I3lI991 Zb. obchodný
zákorľlík v znení neskoršíchpredpisov, v zmysle $ 7 ods. 1 písm. c) zákona č' 583/2004 Z. z'
o ľozpočtovýchpravidlźrch územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších pređpisov,$ 6 ods. 12 písm. d) zźkona č. 59612003 Z. z. o štátnej spľáve
v školstve a školskej samospráve a o zrnene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a naľiadenia vlády č. 66812004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z

zmluvu o poskytnutíJínančnejdotdcíe na zóujmové vzdelúvanie žiakov
CI. il.
Pľedmet a účelzmluvy

l)

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, pľźwaapovinností medzi
poskýovatel'om a prijímateľom pľi poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie
žiakov zo strany posĘrtovateľa pľijímatel'ovi
.

tejto zmluvy poskytne pJiłľi:"ľovifinančnú
2) Poskytovateľ sa zaväzuje, že ĺa zźĺk|ade
.l,
voľného ěasu ,,pri zŠvĺgľas"zĺ\adenéna
dotáciu na záujmov é vzde|ávanie žiakov
""rrir"
sn 20 12-87 07 129308
záktađeľozhodnutia Ministeľstva školstva e. MŠVVłŠ

pouŽiť ich v súlade
3) Pĺijímateľsa zavazuje pľijaťposkytnuté finaněné pľostriedky a
na rozvíjanie
na záujmovú ěinnosť žiakov ,
podmienkami stanov"''ý'ni vie;tđ
^í,ru.
a zđokonaľovaniepľaktických zľučností'
s

čl.lll.

Výška dotlźcie a spôsob platby

é vzđe!ávarue v centre voľného ěasu je vo výške 60,-EUR na
počtu Žiakov, na ktoré má bý'
Žiaka ročne. Celková ročnävýška dotácie je určená, ako súčin
podmienky v zmysle bodu 2 tohto článku a výšky
Íinančná đotáciaposkýnutá ánoľe
'pĺĺu3ú
žiaka.
1) Finančná dotácia na záujmov

ročnej dotácie

ĺa

v zmysle bodu 1
2) Poskytovateľ je povinný platiť pľijímateľovifinančnúdotáciu

tohto

ĺĺfurkuzaŽiaka,ktorý v pľíslušnomškolskom ľoku:

a) je pĺijatý v

l)

centre voľnéhoěasu

má tľvalý pobyt ĺa'6zemi poskýovateľa

vzde|ávanie uhĺadí
3) Poskýovateľ sa zavanlje, že ročnúfinančnúdotáciu na záujmové
v zźł.1avítejto zm1uvy
píi;ĺ,.'utáľovibezhotovostným prevodom na účetpľijímateľauvedený
písomnej žiadosti'
ä to.'u zźĺklađejeho
zmysle bodu 3 tohto
4) Pľílohu žiadosti o ročnúfinančnúdotáciu na záujmové vzde\ávanie v
(zoznam bude

poskýovateľa
článku bude tvoľiť zoznal.Ilžiakov s trvalým pobytđmnauzemi
záľoveńslúžiť,ako podklad na výpočet finančnej dotácie).

čl.lv.

Komunikócia zmluvných strón
súvisiaca s touto zmlu vou sl
Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzaJ omna komunikácia
stľany SA zavázuj ú, ZE budú pľe
pre svoJ u závaznosť vyŽaduje písomnú formu. Zmluvne
uvedené v č1. I. teJ to zmluvy
1)

súvisiaca ztouto zmluvou bude
Poskytovateľ môŽe urěiť, Že vztĄomná komunikácia
faxom azźroveímôže uľčiťaj
prebiehať aj elektronicky prostľedníctväm e-mailu, alebo
podmienky tejto komunikácie.

2)

čl. v.

Próva a povinnosti zmluvných stľdn

pre 20
1) Prijímateľ prostredníctvom CVČ zabezpeěíI zćujmové vzde2źlvanie

poskytovďteľa v školskom ľoku Ż0l8l20l9'

Žiakov

Poskytnuta finančná dotácia na záujmové vzde|txarlie je ričelovo viazanä a prijímateľ
sa zaväzuje použiťfinančnéprostľiedky v zmysle $ 19 ods. 3 ztlkona č,. 52312004 Z. z. o
rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o zÍnene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov na úhĺadunákladov súvisiacich s ľealizáciou výchovno-vzdelávacích,
záujmových a rekreačných ěinností detí v centľe voľnéhočasu a to najmä na úhľadunákladov
súvisiacich s odmeňovanim zamestnancov, ktoľíčinnosti zabezpečovali, na náklady za
spotrebný materiál a prev ttdzkové náklady.

2)

3) Po

podpísaní zmluvy o poskytnutí finančných prostľiedkov na záujmové vzdeÍávaľĺie
žiakov obidvoma zmluvnými stranami, sa Íinančnépľostriedky uvedené v čl. il. poskytnú
pľijímateľovi bezhotovostným prevodom na účetprijímateľa v peňaŽnom ústave.
Poskytnutie finančných prostľiedkov na záujmové vzdelávanie Žiakov v zmysle č1. m.
tejto zmluvy je prijímateľpovinný vyúčtovaťv teľmínedo 15.l2.20I9, ato na pľíloheč,.2,
ktorá je neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy v súlade so zákonom o účtovníctve.

4)

5) Kontľolu dođržariarozsahu,účelua podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí
finančnej dotácie na zźujmovévzdelźtvanie detí, ako aj spľávnosti vyúčtovaniaa vecnej

rea\izácieje oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce podľa $ 18d ods' 2 písm. d) zakona č.
36911990 Zb. o obecnom zĺiadenív zneni neskoľšíchpredpisov a $ 6 ođs.22 ztĺkona č,.
59612003 Z. z' o štátnej správe v školstve a školskej samospľáve v zneni neskorších
pľedpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umoŽniť hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.

6) Prijímateľ je povinný vľátiť poskytovateľovi finančnéprostrieđky,ktoré neboli pouŽité
nu úě"l đohodnutýv čl. il. tejto zmluvy, a to v plnej výške neoprávnene pouŽitých
po

skýnutých

fi na

nčných pro striedkov na záuj mové vzdelávarrie Žiakov.

7) Povinnosť prijímateľa vrźtiťposkytnuté finančnéprostriedky sa vďahuje aj na prípad,
ak poskytovateľ żisti futo skutočnosťz ptedložených dokladov (vyúčtovania).V tomto

prĺpaae povinnosť sa vďahuje na vrátenie takej

poskýovateľ.

ýšky finanöných

prostriedkov, ktoľúvyčísli

vrtľĺíťposkytovateľovi aj tú výšku finančných pľostriedkov,
poskfinutych finančných prostľiedkov na záujmové vzdelávanie
ktoľínevyčerpa1 áo
"ysLy
žiakov v dohodnutom termíne.

8) Prijímateľ je povinný

Finančnéprostľiedky, ktoré pľijímateľnevyčeľpalje povinný wźltit' na účet

I0)

Zmluvné stľany sa dohodli na vľátení ťrnaněných prostriedkov do lO-tich dní od

doľučenia vý ZN y poskytovateľa.

z

všetĘ výnosy (uľoky) týchto
jeho
ličet, nakoľko tieto sú príjmom rozpočtu
na
finanÚných pľostrieđkor,,ktoré-boli pľipíśané
pľavidlách
obce v' zmýsle $ 5 ods. 1 písm. ő1 żauonu č,. 58312004 Z. z. o rozpočtových
úzernnej samosprávy ao zmerIe a doplnení niektoých zákonov.

It)

Prijímateľ je povinný wéúiťposkytovateľovi

12) V pľípade, Žę nebudú ďodržané zmluvne dohodnuté podmienky poskýovateľ si bude
z omeškania cestou
uplatňovať^ oä pľijímateľasvoje finančnénároky spolu s úľokom
pľíslušnéhosúdu.

čl. vl.

Záverečnéustanovenia

1) Zmluva sauzatráta na dobu určitúajej platnosť aťrčinnosťkončídňom 31.08.2019
prípade
V
záujmu prijímateľa poskýovateľ uzatvorí novú zmluvu o poskytnutí Íinančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie po upresnení počtu Žiakov a po podaní novej žiadosti
prijímateľom.
2) Neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy je príloha č. 1 _ Zoznan žiakov Základnej
školy Jána Drdoša vo Vígľaši_ Centrum voľného času pľi zŠvĺgľass trvalým pobytom na
uzemi obce Klokoě.

3) Prijímatel' vyhlasuje, že űdaje o počte Žiakov uvedených v Žiadosti o poskýnutie

finančnej dotácie na záujmové vzdelźxanie zaslanej poskytovatel'ovi sú pravdivé.

4)

NedodrŽanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie rozpoětovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č,' 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy
a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Prijímateľ,ktoý porušil ľozpočtovtidisciplínu
je povinný neoprávnene použitéfinančnépľostriedky na záujmové vzdelávarue detí vrátiť do
ľozpočtuposkýovateľa.

5) Poskyĺrutie finaněnej dotácie schválilo

obecné zasfupitel'stvo obce

Klokoč uznesením

č,.39120|3 zo đřĺa13.I2.20t3

6)

Zmluvaje vyhotovená v tľoch ľovnopisoch, z ktoých jeden dostane prijímatel' a dve

poskytovateľ.

Zmluvu je moŽné zmeniť len
a to foľmou písomných dodatkov.

7)

po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných

stľán,

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne pľečítali,jej
obsahu apľávnym účinkomznej vyplyvajúcich poľozumeli, ich zmluvné pľejavy sú
dostatočne jasné' určitéazlonlmiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené kpodpisu tejto
zmluvy anaznak súhlasu ju podpísali.

8)

a

uva
dňom
účiľľrosť

JeJ zveÍeJneffia.
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o

