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Zmluva
o poskytnutíJinančných pľostriedkov na atujmové vzdelúvaníe detí

čl.l.
Zmluvné stľany

Poskytovatel': obec Dúbľavy
Sídlo: 96212 Dúbľavy l96
ZastÍlpená: Elena Gľňová, starostka obce
IČo: oo:tgsgq
Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s. _ poboěka Zvolen
IBAN: SKl9 s600 0000 0012 2505 3001
(ďalej len,,poskýovateľo')

Prijímatel':
obec Vígľaš
Sídlo: 962 02 Vígľaš, Zvolenská l
Zastiryená: Ing. Róbert Záchenský, staľosta obce
IČo: oo:zo:gz
Bankové spojenie: VÚg Banka
IBAN: SK35 0200 0000 0000 02922412
(ďalej len,'pľijím ateľ")

Poskytovateľa prijímateľ uzatvtĺrajú v zmysle$ 269 ods. 2 zźlkonač,. 5l3ll991Zb.
obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov, v zmysle $ 7 ods. 1 písm. c) zétkona
č,. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, $ 6 ods. 12 písm. d) zfüona č.
59612003 Z. z. o štátnej spľáve v školstve a školskej samospráve a o Zlnene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskoľších predpisov a nariadeniav|ády č:.66812004 Z. z.
o ľozdeľovaní ýnosu dane z príjmov územnej samospľáve v znení neskorších naľiadení
međzi sebou túto:

zmluvu o poskytnutíftnančných prostriedkov na zúujmové vzdeldvanie detí

čl. u.
Výška' účel a použitie dotácie

Dotácia na školský rok201912020 pľe pľíjemcu sa poskýuje na deti aŽiakov do 16

rokov veku s tľvalým pobytom nauzęmi obce Dúbľavy, ktoré boli na zźklade Žiadosti

zfüonného zástupcu a vydaného rozhodnutia o prijatí ľiaditeľom školského zariadenia
prijaté do záujmových útvarov Centľa vol'ného času pri Základnej škole Jána Dľdoša vo
Vígľaši' vo výške dotácie na jeden kľúžok za jedno diet'a na rok uľčenej uznesením č'
4Il2020 pľijatým oZ v Dúbľavách.



2. Dotácia je účelovo uľčená na finaĺrcovanie bežných výdavkov príjemcu (osobné

a pr ev ádzkové náklady).

3. Príjemca zodpovedá za hospodáľenie s dotáciou a je povinný v zmysle $ 19 zákona
č).52312004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov pri jej používaní zachovávať
hospodáľnosť, efektívnosť a účelnosť jej pouŽitia. V prípade porušenia finančnej
disciplíny poskýovateľ postupuje v zmysle $ 31 zźkona č. 52312004 Z.z. o

rozpočtoých pravidlách verejnej spľávy a o zÍflenę a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskoľších predpisov.

4. Časové použitie dotácie je do 31 . 12. 2O2O vrátane zúčtovania bankou. V prípade jej
nedočeľpania k uvedenému dátumu je pľíjemca povinný vľátiť nedočeľpanú sumu na

účet poskýovateľa do 31.12.2020 aposlať avizo o úhľade nedočeľpanej dotácie na

obec Dúbravy.

5. V prípade vľátenia dotácie v priebehu ľozpočtového roka 2020 je príjemca dotácie
povinný poukźzať ju časovo podl'a pokynov poskytovateľa na účet a poslať obratom
avizo o úhľade na obec Dúbľavy.

6. Ak príjemca uhľadí z poskynutej dotácie poěas úěinnosti tejto zmluvy platby
v pľospech tretích osôb (pľeddavky, zálohové platby), anazák|ade vyúčtovania týchto
platieb vznikne tretím osobám povinnosť vrátiť pľíjemcovi preplatok, po uplynutí
účinnosti tejto zmluvy sa príjemca zavazllje vrátiť preplatok na účet poskytovateľa vo
vyške ľozdielu uhrádzaných platieb z poskytnutej dotácie a vyúčtovaných skutočných
nfüladov do 3 dní po prevzatí pľeplatku pľíjemcom. o úhľade pľeplatku je príjemca
povinný poslať avízo na obec Dúbľavy.

čl nI.
Spôsob posĘtnutia a vyúčtovanĺa dotácĺe

1. Poskýovatel'poskýne príjemcovi dotáciu pľe 3 detí v celoľočnej výške 30 € na žiaka,
tj. celkom 90 Eur na IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412.

2. V prípade zmeny účtu je pľíjemca povinný ZÍnenu účtu oznámiť poskýovateľovi.

3. Po ukončení celého rozpočtového rokaje povinný pľíjemca vykonať ročné vyričtovanie
poskytnutej dotácie, ktoľá bude vyjadľovať veľný apreukazný obraz vedenia
účtovníctva a predložiť čerpanie dotácie za školský rok 201912020 v termíne
do 31.01.2021.

Cl. ľ.
Spôsob vykonávanĺa kontroly

1. Poskýovateľ je opľávnený vykonávať kontľolu hospodáľenia sposkytnutými
finančnými pľostriedkami v zmysle $ 6 ods. 22 zákonač,. 59612003 Z.z. o štátnej spľáve



v školstve a školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov a podľa zákona č. 5021200l Z.z. o ťrnančnej kontrole
avnútornom audite aozmene adoplnení niektoých zákonov vznení neskorších
predpisov v sídle pľíjemcu dotácie.

2. Príjemca je povinný umoŽniť azabezpečiť povereným zamestnancom poskytovateľa
vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontľoly, predklađať požadované

doklady, infoľmácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3. Zamestnanci poskytovatel'a sú v zmysle $ 8 ods. l písm. c) zákona č:.55212003 Z.z.
o qýkone práce vo veľejnom zźtujme v znení neskoľších pľedpisov povinní zachovávať

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktoqých sa dozvedeli pri výkone práce vo veĘnom
záujme.

cl. v
osobitné ustanovenia

l. Ak príjemca dotácie poskytovanie činnosti v pľiebehu rozpočtového roka ukončí,
zúětuje poskýnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení
ěinnosti a v tomto teľmíne vráti nedočeľpanú dotáciu na účet poskytovatel'a.

2. V prípade zistenia neopľávneného použitia finančných pľostriedkov, musia byt' tieto
vrátené do 15 dní na účet poskýovat ęľa. Żiadateľ dotáciu vľáti spolu s penále v zmysle
ustanovenia $ 3l zźlkonač. 52312004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy vo
vyške 0,l oÁ zo sumy' v ktoĘ došlo k porušeniu finančnej disciplíny zakaždý aj zač,atý

deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných pľostriedkov.

3. Poskýovateľ si vyhľadzuje právo zmeniť výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu.
Zmena výšky dotácie bude pľíjemcovi oznámená písomne. Toto písomné oznámenie

bude tvoriť prílohu k zmluve a bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Ak žiak, na ktorého poskýovateľ poskytuję finančné prostľiedky prestane byt'žiakom
príjemcu, oznźtmi túto skutočnosť príjemca poskýovatel'ovi najneskôr do konca
kalendámeho mesiaca, v ktorom pľestal bý' Žiakom pľíjemcu. Poskytovateľ nebude

poskytovať dotáciu príjemcovi nažiaka, ktoý ukončil činnosť u pľíjemcu.

cl. vr.
Záx er eč,né ustan ovenia

1. Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvaje účinná nasledujúcim dňom po dni jej zveľejnenia.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, zktoýchkaždý účastník zmluvy obdľží
dve vyhotovenia.



4. Neoddelitelhou súčasťou zmluvyje fotokópiarozhođnutiariaditeľaCVC o pńjatiŽiaka

do CVČ. Rozhodnutie obsahuje zoznamžiakov,na lĺÍoré žiadapnjemca dotáciu, adresu

ich trvalého pobytu a dátum narodenia.

5. Zmhlva môže bý zmenená len písomnými đodatkami podpísanými štatutamymi

zĺsfupcami zúčastnených stľán.

6. vďahy medzizmluvnými stľanami neupľavené touto zmluvou sa správajú pľíslušqými

ustanoveniami zźtkona č. 59612003 Z.z. o štátnej spľáve v školstve a školskej

samospľáve a o 7xnerLę a doplnení niekto4ých zákonov v znení neskorších predpisov

a všeobecnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

7. Zmluvné strany prehlasujú, Že zmluvu vzatvźrajű slobodne, vźňne azĺozlxliteľne a na

znak súhlasu s jej obsahom a vôle byt'ňou viazani ju podpisujú'

V Dúbravách dř:p; 22. 04. 2020

Za poskytovateľa: Zaprijemaľ

a


