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Dohoda
v v

o poskytnutí príspevku na činnosť CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou
a spôsob kontroly použitia poskytnutých fínančných prostriedkov

c.11/13

uzatvorená medzi
Mesto Moldava nad Bodvou
Sídlo: 045 52 Mestský úrad, Školská 2
Vzastúpení: Ing. Istvánom Zachariašom, primátorom

v

ICO: 00324451
ŕ

Bankové spojenie: VUB, a.s.
v

C.úctu: 1691807253/0200
v

DIC: 2020746123

(ďalej len "mesto" a spolu s obcou ďalej len "účastníci dohody")

Obec: Poproč
v

Sídlo: Obecnýúrad, Skolská2 04424 Poproč
Vzastúpení: Ing. Stefan Jaklovský - starosta
IČO: 00324639

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
v

C.úČtu: 0404770001/5600
v

DIC:

(ďalej len "obec")
y

Clánok 1

Predmet dohody
1. Predmetom dohody je úprava práv a pôvinností účastníkov dohody pri poskytnutí

fínančných prostíedkov na činnosť Centra voľného času CVrČek v Moldave nad
w

Bodvou (ďalej len "CVČ"), ktorého zriad'ovateľom je mesto a ktoré je
poskytovateľom záujmového vzdelávania pre deti a žiakov s trvalýmpobytom v meste
ivokolitýchobciacha kontrola využitia prispevku na podpom záujmového
ľ^deláv?l^z^y.j súla?e so zákonos č-.?25/2012 z"z'í ktorym sa mení a dopÍňa
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení
neskorších prcdpisov, ktorý nadobudol úcinnosť 1.1.2013.

ČIánokl
r_

Učel dohodyr_

1. UčelomdohodyjeposkytnutiepríspevkunačinnosťCVČnarok2013 nadeti
a žiakov s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú záujmové krúžky v CVČ,

2. Výška dotácie na dieťa alebo žiaka je 55,00 eur/dieťa/rok na základe uznesenia 02 zo
dna^22.3.2013 aobecju uhradí podl'a priloženého zoznamu detí (1) dokladovaných
CVČ v dvoch splátkach:

január- august2013 v sume 36,64 eur
september - december 201 3 po výzve podľa aktuálnych údajov

na účet zriaďovateľa.

3 ?r^^,?^:^^tSS^^^e"Íän^Í ľ%nľ^Sl^čn-Shpf°f_tri.edkov
pridelených zriad'ovateľom CVČ podľa VZN č. 72 o urceni vyškydotácie na
prevádzku a mzdy na žiakov škôl a školských zariadení.



4. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových
a prevadÄl.nákIadov a pri jej použiti musí zabezPeciť hospodámosť, efektívnosť
aúcinnosťjejpoužitia.

5. Finančnú kontrolu hospodárenia, predovšetikým efektívnosť a účelnosť využitia
poskytnutých finančných prostriedkov vykonáva mesto.

v

Clánok3
Záverečné ustanovenia

Dohoda je_platná pre rok 2013.Zmeny adoplnky tejto dohody sa môžu uskutoČňovať len
písomnou formou a so súhlasom účastníkov.

^^t!a^^!oy?]^^.^^l:o?i^?ilľIičľ^kJlždf-?lÍČ_asitníkov °bdržlP° 1 rovnopise
Ucastníci dohody sa oboznámili s obsahom dohody, jej obsahu porozumelfana znak'suhlasu
ju podpisujú.

V Moldave n^. Bodvou
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hig. St^fän Jaklovský - starosta Ing. István Zachariaš -primátor
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