
ZMLUVA o PoSKYTNUTÍ T'INANČNEJ DoTÁcIE NA MZDY A PREVÁDZKU
CENTRÁ voĽNEHo čłsu

Zmluvné stľany

Poskvtovatel': Mesto Detva
Zasttryený: Ing. Ján Šufliarský, primátoľ
Sídlo: J. G. Tajovského7,962I2 Detva
lČo: 00319805
DIČ: 202131865l
Bankové spojenie: VÚB a.s. retailová poboěka Detva
Císlo účtu IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
(d'alej len,,posĘtovatel"')

Pľiiímatel':
NiŁov: Obec Vígl'aš
Zastupený: Ing. Róbeľt Záchenský, starosta
Sídlo: Zvolenská I,962 02 Vígľaš
lČo: 00320382
DIČ: 2O2I33IOO4
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Císlo účtu: SK35 0200 0000 0000 02922412
(ďalej len,,prijímatelÍ')

(poskytovate|' aźiadatel' môžu bý' d'alej individuálne oznaěovani aj ako ',zmluvná stľana" alebo
spoločne ako,,zmluvné stľany")

Uzatvárajűl

Podľa ustanovení $ 51 občianskeho zttkonníkatúto zmluvu o poskýnutí dotácie narok2}2l

(poskýovatel' aźiadatel' môžu by' d'alej individuá|ne oznaéovani aj ako ,,zmluvná stľana" alebo
spoloěne ako,,zmluvné stľany")

čbnolĺ I
PosĘtnutie dotácie

l'. PosĘtovatel' posĘrtuje príjemcovi dotáciu podlä:

a) zákona č). 597/2003 Z.z. o financovaní zźkladných astľedných škôl aškolsĘch zariadení
v znení neskoľších pľedpisov,

b) $ 6 ods. 12 písm. b) zákona 596/2003 Z'z. o štátnej správe v školstve a školskej samospľáve
a o zmene a doplnení niektoľ'ých zákonov v znęní neskorších pľedpisov,

c) Všeobecne zźpäzné nariadenie č,. 7120Ż0 o určení vyšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy
a školské zariadenia a o uľčení 

"yšky 
dotácie na podpoľu práce s mládežou v účinnom znení.

čbnok II
Výška' účel a použitie dotácie

1. Dotácia na ľok 2021 pre pľíjemcu sa poskytu.ie na deti a Žlakov do l 5 ľokov veku s trvalým
pobytom nauzelní mesta Detva, ktoré boli nazáklade žiadosti zákonného zástupcu a vydaného
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ľozhodnutia o pľijatí riaditelbm školského zariadenia pľijaté k 15'09. 2020 do záujmových
útvarov Centľa volhého času pri Základnej škole Jána Dľdoša vo Vígläši v počte 5 detí'

Ż. Dotácia je účelovo uľčená na ťtnancovaniebeżných výdavkov príjemcu (osobné a pľevádzkové
náklady).

3. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s dotáciou a je povinný v zmysle $ 19 zákona ě'
523lŻ004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách veľejnej správy ao Zmene adoplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov prijej používaní zachovávať hospodáľnosť, efektívnosť
a účelnosť jej pouŽitia' V prípade poľušenia finaněnej disciplíny poskýovatel' postupuje
v zmysle $ 3l zákona č,. 52312004 Z. z. o ľozpočtoých pľavidlách verejnej správy ao zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

4. Časové použitie je do 31'12 ŻOŻl vrátane zűětovania bankou. Vpľípade jej nedoěerpania
k uvedenému dátumu je pľíjemca povinný vľátiť nedoěerpanú sumu na úěet poskytovatelä do
3l'12.202l aposlať avízo oúhrade nedočerpanej dotácie na ekonomické oddelenie MsÚ
Detva.

5. V prípade vrátenia dotácie v pľiebehu rozpočtového ľoka 2021 je príjemca dotácie povinný
poukázať ju ěasovo podlä pokynov poskýovatelä na účet a poslať obratom avízo o úhrade na
ekonomické oddelenie MsÚ Detva.

6. Ak príjemca uhradí z poskýnutej dotácie počas účinnosti tejto zmluvy platby v pľospech
tretích osôb (preddavĘ, zá,lohové platby)' ana základe vyriětovania qýchto platieb vznikne
tľetím osobám povirrnosť vrátiť príjemcovi preplatok, po uplynutí úěinnosti tejto zmluvy sa
pľíjemca zaväzuje vľátiť pľeplatok na účet poskýovatelä vo výške rozdielu uhrádzaných
platieb z poskýnutej dotácie a vyúčtovaných skutočných nákladov do 3 dní po prevzatí
pľeplatku pľíjemcom. o úhrade preplatku je príjemca povinný poslať avízo na ekonomické
oddelenie MsU Detva.

čHnok III
Spôsob poskytnutia a vyúčtovania dotácĺe

1. Poskýovatel' poskytne pľijímatelbvi finančnú dotáciu zrozpoétu mesta Detva v celkovej
výške 82 € na Ť'iaka na účet zľiad'ovatel'a a to jednoľazovo vo výške 410 Euľ (slovom:
štyľistodesať Eur).

Ż. Y pripade zmeny účtu je pľíjemca povinný Zmenu účtu oznámiť poskýovatelbvi.

3. Po ukončení celého rozpoětového roka je povinný prijemca vykonať ročné vyúčtovanie
posĘrtnutej dotácie, ktorá bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia účtovníctva
apredloźiť čeľpanie dotácie zarok20Ż1v termíne do 31.0l .2022.

Clánok IV
Spôsob vykonávania kontľoly

1. Poskytovatel' je opľávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskýnuými finaněnými
prostľiedkami vzmysle $ 6 ods. 22 zźtkona č,.596/2003 Z. z' oštátnej správe vškolstve
a školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
a podl'a zákona č,. 357120l'5 Z. z. o finančnej kontľole a vnútoľnom audite a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov v sídle príjemcu dotácie.

2. Pľíjemca je povinný umožniť azabezpečiť poveľeným zamestllancom poskytovatel'a vstup do
objektov, ktoľé súvisia s pľedmetom kontľoly, pľedkladať požadované doklady, infoľmácie
a vysvetlenia sťlvisiace s vykonávalrou kontľolou.
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3. Zamestnanci poskýovatel'a sú v zmysle $ 8 ods. 1 písm. c) zákona č,. 55212003 Z' z. o výkone
prźrce vo verejnom záujme v znení neskoľších predpisov povinný zachovtyať mlčanlivosť
o skutočnostiach, o ktoých sa dozvedelipri ýkone pľáce vo verejnom záujme.

Clánok V
osobitné ustanovenia

1. Ak pľíjemca dotĺĺcie poskytovanie činnosti v pľiebehu rozpoětového roka ukončí, zűětuje
poskýnutú dotáciu ku dňu skončenia ěinnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti a v tomto
teľmíne vľáti nedočerpanú dotáciu na účet poskýovatelä.

Ż. Y pľípade zistenia neoprávneného použitia finančných pľostľiedkov' musia byť tieto vľátené do 15
dní na úěet posĘrtovate|'a. Żiadatel' dotáciu vľáti spolu s penále v zmysle ustanovenia $ 3l zákona
č,. 5Ż3/Ż004 Z. z' o ľozpoětových pľavidlách veĘnej správy vo výške 0,l oÁ zo sumy' v ktoĘ
došlo k poľušeniu finaněnej disciplíny zakażdý aj zaćaý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa
odvedenia fi nančných prostľiedkov.

3. Ak źiak, na ktorého poskýovatel'poskýuje finaněné prostľiedky pľestane bý'žiakom pľíjemcu,
oznámi túto skutočnosť pľfiemca poskýovatelbvi najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
v ktoľom pľestal by'žiakom príjemcu' Poslqrtovateľ nebude poskytovať dotáciu príjemcovi na
žiaka,ktoý ukončil ěinnosť u príjemcu.

článok VI
Záxerečné ustanovenia

1. V prípade, že pńjímate|'nepoužije posĘtnuté finančné prostriedky v súlade s pľedmetom a účelom
tejto zmluvy' alebo závatným spôsobom poruší svoje povinnosti podl'a čl. IV. tejto zmluvy, môže
poskýovatel'kedykol'vek odstúpiť od zmluvy. odstúpenie je úěinné dňom doľučenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy prijímatelbvi.

2. Ak nastane situácia podl'a ělánku VI bod 1 tejto zmluvy,prijímatel'je povinný do 10 dní od
doľučenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť poskytovatelbvi finančné
prostľiedky, ktoré mu boli do doby odstúpenia poskýnuté.

3. V prípade odstúpenia poskýovatel'a od zmluvy o poskýnutí dotácie nemá pľijímatel'náľok na
poskytnutie dotácie na ďalší ľozpočtový ľok.

4. Poskytovatel'nezodpovedá za škody, ktoľé by mohli vzniknúť odstúpením od zmluvy z dôvodov
uvedených v bode 1 tohto článku.

článok VII
Záverečné ustanovenĺa

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stľanami. V súlade s $ 47
a ods. l oZ nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujlicim po dni jej zveľejnenia na webovej
stľánke poskýovatel'a.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, pričom każdá zo zmluvných strán obdrží jedno jej
vyhotovenie.

3. Neoddelite|hou súěastbu zmluvy je fotokópia ľozhodnutia ľiaditel'a CVČ o prijatí žiaka do CVČ.
Rozhodnutie obsahuje zoznam żiakov, na ktoré žiada pľíjemca dotáciu, adľesu ich tľvalého pobyu
a dátum narodenia.
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4. Zmluva môže byť zmeneĺá len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zűěastnených stľán.

5. Yďahy medzi zmluvnými stľanami neupľavené touto zmluvou sa spľávajú príslušnými
ustanoveniami zÁkona č,. 596/2003 Z' z. o štátnej správe a ško|skej samospráve a o zmene
a doplnení niektoých zÍtkonov v znení neskoľších predpisov a všeobecnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvétrajű slobodne, vážne azrozumitelhe a na znak
súhlasu sjej obsahom a vôle byť ňou viazaniju podpisujú.

/ó. t,. /4/l
V Detve dňa... V Detve dňa ..

PosĘftovatel': Mesto Detva Prijímateľ: obec Vígl'aš
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