
ZlĺLUvAo PosKYTNUTÍ FINANčNEJ DoTÁcIE NA MZDY A PREV ĺnzxu
cENTRA voľľÉrĺo čłsu

Zmluvné stľany

Poskvtovatel': Mesto Detva
zastűpený: Ing. Ján Šufliaľský, primátoľ
Sídlo: J. G. Tajovského 7, 96212 Detva
IČo: 00319805
DIČ: Ż021318651
Bankové spojenie: vÚg a.s. retailová pobočka Detva
Císlo účtu IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 44lŻ
(ďalej len''poskytovatell')

Pľiiímatel':
Názov: obec Vígl'aš
Zastupený: Ing. Róbeľt Záchenský, starosta
Sídlo: ZvolenskáI,962 02 Vígľaš
IČo: 00320382
DIČ: 20Ż133t004
Bankové spojenie: VÚB, a' s.
Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 02922412
(ďalej len,'prijímatelÍ')

(poskýovatel'ažiadatel'môžu bý'ďalej individuálne oznaěovaní aj ako,,zmluvná strana" alebo

spoločne ako,,zmluvné stľany")

Uzatvárajűt

Podľa ustanovení $ 51 občianskeho zákonnikatúto zmluvu o poskytnutí dotácie narok2022

(poskýovate|' aźiadatel' môžu by' d'alej individuálne oznaěovani aj ako ,,zmluvná stľana" alebo

spoloěne ako ,'zmluvné stľany")

čtánok I
PosĘtnutĺe dotĺĺcie

1. Poskytovatel' posĘrtuje pľíjemcovi dotáciu podl'a:

a) zákona č). 59712003 Z.z. o financovaní ztk|adných a stredných škôl a školských zariadeni
v zneni neskorších predpisov,

b) $ 6 ods. 12 písm. b) zélkona 59612003 Z.z. o štátnej spľáve v školstve a školskej samospráve

a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov,

c) Všeobecne závázné nariadenie č,' l2l20Ż1 o určení 
"yšky 

dotácie na mzdy a pľevádzku pľe

školy a školské zańadeniaa o určení 
"yšky 

dotácie na podpoľu pľáce s mládežou v účinnom znení.

Clánok II
Výška' účel a použitie dotácie

1. Dotácia na ľok 20ŻŻ pľe pľíjemcu sa poskýuje na deti a žiakov do l 5 rokov veku s trvalýnr
pobytonr na ťlzelní nresta Detva, ktoľé boli na základe Žiadosti zákonného zástupctl a vydaného
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rozhodnutia o pľijatí ľiaditelbm školského zariadenia pľijaté k 15.09. Ż0Ż1 do záujmových
útvarov Centra vol'ného času pri Zźkladnej škole Jána Drdoša vo Vígl'aši v poěte 5 detí.

2. Dotácia je úěelovo uľčená na financovaniebeżných qýdavkov pľíjemcu (osobné a pľevádzkové
náklady).

3. Prijemca zodpovedá za hospodáľenie s dotáciou a je povinný v zmysle $ 19 zákona č.
52312004 Z' z' o rozpoětových pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov pľijej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej pouŽitia. V prípade poľušenia finančnej disciplíny poskýovatel' postupuje
v zmysle $ 31 zákona č,. 5Ż3ĺ2004 Z. z. o rozpoětoých pľavidlách verejnej správy a o Zmene
a doplnení niektoých zálkonov v zneni neskorších predpisov.

4. Časové použitie je do 3l.12 2022 vľátane zűětovania bankou. Vpľípade jej nedoěeľpania
k uvedenému dátumu je prijemca povinný vrátiť nedočeľpanú sumu na úěet poskytovatelä do
31.12. Ż022 aposlať aiiro orihrade nedoěerpanej dotácie na ekonomické oddelenie MsÚ
Detva.

5. V prípade vrátenia dotácie v priebehu ľozpočtového roka Ż02Ż je pľíjemca dotácie povinný
poukázať ju časovo podl'a pokynov poskýovatel'a na účet a poslať obľatom avízo o úhrade na
ekonomické oddelenie MsU Detva.

6. Ak pľíjemca uhľadí z posky,tnutej dotácie poěas účinnosti tejto zmluvy platby v pľospech
tľetích osôb (pľeddavky, zéiohové platby), ana základe vyúětovania ýchto p|atieb vznikne
tľetím osobám povinnosť vľátiť pľíjemcovi pľeplatok, po uplynutí účinnosti tejto zmluvy sa
príjemca zaväzuje vľátiť pľeplatok na úěet posĘrtovatelä vo výške rozdielu uhrádzaných
platieb z posĘrtnutej dotácie a vyúětovaných skutoěných nákladov do 3 dní po prevzati
pľeplatku príjemcom. o úhrade pľeplatku je príjemca povinný poslať avizo na ekonomické
oddelenie MsU Detva.

čHnok In
Spôsob poslĺytnutia a vyúčtovania dotácie

1. Poskytovatel' poskýne prijímatelbvi finančnú dotáciu zrozpoětll mesta Detva vcelkovej
ýške 82 € na žiaka na účet zľiad'ovatel'a a to jednoľazovo vo výške 410 Euľ (slovom:
štyristodesať Eur).

2. V pľípade zmeny účtu je pľíjemca povinný zmenu účtu oznámiť poskýovatelbvi.

3. Po ukončení celého rozpočtového roka je povinný pľíjemca vykonať ľočné vyúčtovanie
posýnutej dotácie, ktoľá bude vyjadrovať verný a prellkazný obraz vedenia úětovníctva
a predložiť ěeľpanie dotácie za rok 2022 v termíne do 3 1 .0 1 ' 2023 .

Chnok fV
Spôsob vykonávanĺa kontľoly

1. Poskýovatel' je oprávnený vykonávať kontľolu hospodárenia s poskytnudmi finančnými
prostriedkami vzmysle $ 6 ods. Ż2 zttkona č,.59612003 Z. z' oštátnej spľáve vškolstve
a školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľšíclr pľedpisov
a podlä zílkona č). 357l20l5 Z. z. o finaněnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoršíclr predpisov v síd|e príjemcu dotácie.

2. Príjemcaje povinný umoŽniť azabezpeěiť poveľeným zamestnancom poskytovatel'a vstup do
objektov, ktoré súvisia s pľedmetom kontľoly' pľedkladať poŽadované doklady, infornrácie
a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontľolou.

ľ4wlU 2



3. Zamestnanci poskýovatel'a sú v zmysle $ 8 ods. 1 písm. c) zákona č,. 55212003 Z. z. o výkone
práce Vo verejnom záujne v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť
o skutoěnostiach, o ktoých sa dozvedeli pri výkone pľáce vo verejnom zánjme.

článok V
osobitné ustanovenia

1. Ak príjemca dotacie poskytovanie činnosti v pľiebehu rozpočtového ľoka ukončí, zúčtuje
poskýnutri dotáciu ku dňu skoněenia ěinnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení ěinnosti a v tomto
termíne vráti nedočerpanú dotáciu na úěet poskýovatel'a'

2. Y prípade zistenia neoprávneného použitia finančných pľostriedkov, musia byt'tieto vľátené do l5
dní na úěet poskýovatel'a. Żladatel' dotáciu vľáti spolu s penále v zmysle ustanovenia $ 31 zákona
č,.52312004 Z' z. o rozpoětových pľavidlách verejnej spľávy vo výške 0,1oÁ zo Sumy' v ktorej
došlo k porušeniu finančnej disciplíny zakażdý aj zač,aĘ deň poľušenia finaněnej disciplíny do dňa
odvedenia fi nančných pľostľiedkov.

3. Ak žiak,na ktorého poskýovatel'poskytuje finančné prostľiedky prestane by' žiakom pľíjemcu,
oznáml tlito skutoěnosť príjemca poskýovatel'ovi najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
v ktoľom pľestal byt'žiakom pľíjemcu. Poskýovatel'nebude poskýovať dotáciu príjemcovi na
tiaka,ktoý ukončil činnosť u príjemcu'

Clánok VI
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, te prijimatel' nepoužije posĘrtnuté finančné prostľiedky v súlade s predmetom a účelom
tejto zmluvy, alebo závażným spôsobom poruší svoje povinnosti podl'a čl' IV. tejto zmluvy, môŽe
poskýovatel'kedykol'vek odstúpiť od zmluvy. odstúpenie je úěinné dňom doruěenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy pľijímatelbvi.

2. Aknastane situácia podl'a ělánku VI bod l tejto zmluvy, pľijímatel'je povinný do l0 dní od
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy vľátiť poskyovatel'ovi finančné
prostriedky, ktoré mu boli do doby odstúpenia poskýnuté.

3. V pľípade odstúpenia poskýovatel'a od zmluvy o poskytnutí dotácie nemá pľijímatel'náľok na
poskytnutie dotácie na d'alší ľozpočtový ľok.

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

článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stľanami. V súlade s $ 47
a ods. 1 oZ nadobudne táto zmluva ťlč.innosť clňom nasleclujťlcim po ĺlnijej zveľejnenia na webovej
stránke poskýovatel'a.

2. Zmluvaje vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, pričom katdá zo zmluvllých stľán obdrtí jedno jej
vyhotovenie.

3. Neoddelitelhou sriěasťou zmluvy je fotokópia ľozlrodnutia ľiaditel'a CVČ o pľijatí žiaka do CVČ.
Rozhodnutie obsalruje zoznaln żiakov, na ktoľé žiada pľíjemca dotáciu, adresu ich trvalého pobytu
a dátum naľodenia'
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4. Zmluva môže bý zmenená len písomnými dodatkami podpísanými štatutarnymi zástupcami
zúčastnených stľán.

5. Vďahy medzi zmluvnými stľalrami neupľavené touto zmluvou Sa správajú pľíslušnými
ustanoveniami zákona č,.596/2003 Z. z. oštátnej spľáve aškolskej samospráve aozmene
a doplnení niektoých ákonov v zneni neskorších predpisov a všeobecnými ustanoveniami
oběianskeho zákonníka.

6. Zmluvné strany prehlasujú, Že zmluvu uzatvtttajű slobodne, vážne azĺozumitet'ne ana znak
súhlasu s jej obsalrom a vôle bý ňou viazaĺí ju podpisujú.

V Detve aĺ" ....!ł..!! ;.klt V Detve dňa

Poskýovatel': Mesto Detva Prijímatel': obec Vígl'aš
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