
ZNILUvAč,.116012022
o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

podl'a platného vZN č,.2ll2012
o posĘtovaní dotácĺí zrozpočtu obce.

článok 1
Účastníci dohody:

PosĘtovatel': Obec Stožok
StoŽok č. 47
Zastiryená: Bc. Darina Petľincová _ staľostom obce

ĺco: oolzozgz
DIČ 2O2I318750
Č.ĺ.: srcoz 0900 0000 0000 7164 4348
(ďalej len poskytovateľ

Pľijímatel': obec Vígl'aš
Zvolenská l,962 02 Vígľaš
Štatutárny orgán: Róbeľt Záchenský, starosta obce
IČo: oo:zolgz
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK35 0200 0000 0O0O 02922412
(ďalej len prijímateľ)

Člĺnoľ 2
Predmet zmluvy

l . Táto zmluv a sa uzatvźra na základe $ 7 ods. 4 zźtkona 58312004 Z.z. o rozpočtových
pľavidlách uzemnej samosprávy a $ 3 platného VZN č,.212022 o podmienkach
poskytovania dotácií zrozpočtu obce StoŽok.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv apovinností medzi
poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie
deti zo strany poskýovateľa pľijímateľovi'

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne pľijímateľovi finančnú
dotáciu na zűljmové vzdelávanie detí v Centre voľného času pri Základnej škole Jána
Dľdoša vo Vígľaši (ďalej len CVČ).

člĺnoľ 3
Učel posĘtnutĺa dotácie, vyška dotácie a spôsob platby

1. Pľijímateľ sazaväzujeposkytnutú dotáciu použiť nazáujmovévzdelávanie detí CVČ



2. Výška dotácie sa schvaľuje každoročne uznesením obecného zastupiteľstva. Je stanovená
Sumou na jednu osobu ľočne. Celková ročná výška dotácie je určená ako súčin počtu osôb,
na ktoých má bý'finaněná dotácia poskýnutá, podľa prijatej žiadosti.

3. Poskýovatel' je povinný platiť pľijímateľovi finančnú dotáciu v zmysle bodu 2 tohto
člránku zakažd,tl osobu, ktoľá v príslušnom školskom ľoku:
a) je prijatána záujmové vzdelávanie v CVČ
b) má trvalý pobyt nauzemi poskytovateľa,

c) je vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 ľokov, pričom dátum na určenie veku dieťaťa
je l január kalendámeho roka, ktoý predchádza roku na ktory sa dotacia poŽaduje.

4. Poskytovateľ sa zavđzuje poskytnúť dotáciu do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy na číslo
hoľeuvedeného bankového účfu, a to na zfülade jeho písomnej Žiadosti, v nasledujúce

roky do 3 1.03. kalendárneho roka, na kto4ý sa dotácia požaduje.

5. Prílohu žiadosti o ľoěnú finančnú dotáciu na záujmovévzdelźxanie v zmysle bodu 4

tohto ělánku zmluvy budú tvoriť:
a) Zoznam osôb s trvalým pobytom na ,tnemí poskytovateľa, ktoý bude slúŽiť ako

podklad na výpoěet finančnej dotácie.

6. Prijímateľ zasiela Žiadosť o ročnú ťlnančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie na adľesu

poskytovateľa uvedenű vzźłúaví tejto zmluvy najneskôr do 3l. októbľa kalendárneho

ľoka, ktorý predchádza kalendámemu roku, na ktoý sa majú finančné prostriedky
poskýnúť.

čHnoľ 4
osobitné ustanovenia

l. Prijímateľ sa zaväzuje prostredníctvom CVČ zabezpećovať záujmové vzdelávanie
vpríslušnom kalendárnom roku deťom vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 ľokov, ktoľí

majú trvalý pobyt nauzemi poskytovateľa.

Ż. Poskýnutá finančná dotácia na záujmovévzdę|ttvanie je účelovo viazaná a prijímateľ sa

zaväzuje pouŽiť ťrnančné pľostriedky v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č,. 52312004 Z.z.

rozpočtoqých pravidlách veĘnej správy a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov

v zneni neskorších pľedpisov na úhľadu nfüladov súvisiacich s ľealizáciou qýchovno-

vzdelávacich, záujmových a rekľeačných činností detí v CVČ a to najmä na prevádzkové

náklady, nĺĺklady za spotľebný materiá|, úhradu nrĺkladov súvisiacich s odmeňovaním

zamestnancov, ktorí činnosti zabezpeěov ali.
3. Poskýnutá finaněná dotácia na zźlujmové vzdelźxanie v zmysle članku 2 tejto zmluvy

podlieha ročnému zúčtovaniu a prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky

dokonca rozpočtového roka a vyúčtovať vtermíne do 31.0l. nasledujúceho ľoka ato
na prílohe ě. l, ktorá tvoľí neoddeliteľnú súěasť tejto zmluvy.

4. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné pľostriedky, ktoré neboli použité

na účel dohodnud v č:l. 2. tejto zmluvy a to v plnej vyške neoprávnene použitých

fi nančných pľo striedkov.

5. Povinnosť pľijímateľa vľátiť poskýnuté finančné prostriedky sa vďahuje aj na pľípad, ak
poskytovatel'zistí túto skutočnosť z pľedložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle



č'ánku 4. bod 4. V tomto pľípade sa povinnosť pĺijímateľa vďahuje na vľátenie takej

rryšky finančných pro stĺeätou' 
-k*o* 

vyöísli po skýovateľ'

6.Pľijímateľjepovinnývľátiťposkytovat"ľoniujtúvýškufinančnýchprostľiedkov,ktorű
nevyčerpal do výšky poskýnutej frnanene3 doia.i" na záujmové vzdelávanie

v dohodnutom termíne'

7.Zmluvnéstľanysadohodli,Žeťrnančnépľosľiedky,ktoľéjepĺijímateľpovinnývľátiť
podľa článku 4, body 4,5 ao, .u.ur=ffi na úěet posk|ovui"ľu '''u'd"ĺý 

v zźĺh|aví tejto

zm.uvy a to do ro ał od doručeni avýzvy poskýovateľa'

1. Táto zmluv asauzaťłtĺta na dobu neurěitú'

2. Zmluw je možné ukončiť:

3''''::ffiľ *ľi:ä;ľiläřl'ľ"ll;" zmluvných stľán, o": :':uTli lu'ouo' 
pričom

qipovedná tĹľrota je jeden ..rĺ* azaiiĺa plynúť prrrý deň mesiaca nasledujúci

po mesiaci, v ktorom bola qýpoveď druhej zmluvnej stľane doručená'

článox 5
Doba trvania a zánĺk zmluvy

Čunoľ 6

Záverećné ustanovenĺa

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplaĺoch, z ktoĺej jedna zosttlvaposkýovateľovi

a jedna prijímateľovi'
Ż. Zmluw je 

^r^u-r*niť 
len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a to formou

dodatkov'

3.Zmluvnéstľanyvyhlasujú,zes.ĺ.texjtejtozmluvyľiadneadôslednepreöítali,jejobsahu
a právnym ,:,či"il;; ńej vyplýv"jú;i"h poroá*'ti' ich zmluvné prejavy sú dostatočne

jasné, určité ur*ru^iteľné. poopi*j*" orouy sú oprávnené kpodpisu tejto zmluvy

^ 

"?,:;:ľ;*ffiJJ 
T#."l'J dňom j"j'_::ľ::::i, :::iľ,äL äHľ'*i 

stranami

a účinnosť dňom nasledujúcom po ilíJ 
"u.r"jn 

rriu v Ceĺrtrálnom ľegistľi zmlriv'

r. h !n.!!'

ĺ




