
Obec Poproč
v

Obecný uradPoproč, Skolská 2,044 24 Poproc
v

sp. zn.: OcU-S-28/2017
c. zaznamu: 28/2017-001v /

Z áp ís v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
26.1.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

y

zmluvu sp. zn.: OcU-S-28/2017, č. záznamu: 28/2017-001

uzatvorenú dňa 23.1.2017

úcinnú odo dňa: 27.1.2017

zmluvné strany :

l./ ObecPoproc

Školská2,04424Poproč
^

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

1.1 Obec Buzica

04473 Buzical30

zastúpená Ing. Jozefom Mohňanským, starostom obce

Predmet zmluvy:
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

v

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč

usek Obecného ú'radu
VPoproci, dňa 26.1.2017 Skoiská 2, 044 24 Poproč

/

Eva Bjetíková

zamestnanec obce/jSoverený zverejňovaním



Zmluva

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
uzatvorená v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a Skolskej

samospráve a o zmenea dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

w

C1.I
ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ: Obec POPROČ
so sídlom: Školská2,04424Poproč

v_

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189
v

IC DPH:
v

štatutámy orgán: hig. Stefan Jaklovský
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
äíslo účtu 0404770001/5600
IBAN SK07 5600 0000 0004 0477 0001
(ďalej len "Poskytovateľ")

r_

PRIJIMATEĽ: Obec BUZICA
so sídlom: 04473 Buzical30

v_

ICO: 00 324 035
v_

DIC: 2020746035
v

IC DPH:

štatutáray orgán: Ing. JozefMohňanský, starosta obce
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK61 5200 0000 0000 0823 3773

(ďalejlen"Prijímateľ")

(spolu tiež "Zmluvné strany")

v

CLH
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
školskej samospráve a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytnutí

fínančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 (ďalej len "Zmluva").

v

ci.m
PREDMET ZMLUVY

*,

.r t.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateroví fínančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
trvalým pobytom na území Poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podnaienok dohodnutých v tejto Zmluve

aPrijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté fínančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenýnú touto
Zmluvou.

v

CLIV b

f_ v

UCEL ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území
poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Príjemcu (ďalej len
"Centrum voľného času").



^f

CLV
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH NNANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. Celková výška poskytovaných finanCných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie (ďalej len
"DotácÍa")jednéhodieťaťastrvalýmpobytom naúzemf poskytovateľa (ďalej len "dieťa") je 55,00  /kalendámy
rok, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.2/2.C./2013 zo dňa 22.3.2013.

6. Dotácia bude poskytnutá na
v_

1 žiaka v Centre voľného času pri ZŠ s vyučovacímjazykom mad'arským -Alapiskola Buzica - Buzita,
044 73 Buzica 327.

7. Celková výška Dotácie za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016 predstavuje 22,006, slovom dvadsaťdvaeur.
8. Dotácia bude Prijímateľovi poskytnutá do 30 dní odo dňa účmnosti Zmluvy.

v

CLVI
r r_ r

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRÁN

5. Príjemca je oprávnený využiť Dotáciu výlučne na financovaníe záujmového vzdelávania detí v Centre voľného
času.

6. Prijemca je povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2017. Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra
príslugného kalendámeho roka je príjemca povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do
20. januára 2018 s avízom o sphiení tejto povmnosti.

7. Príjemcaje poviimý zachovávať hospodámosť, efektívnosť aúčinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods. 3
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dophiení niektorých zákonov
v znení neskoršfch predpisov, § 2 písm. 1) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. o fínanônej kontrole a vnútomom audite a
o zmene a doptnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov azákonom č. 343/2015 Z. z. overejnom
obstarávani a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Príjemcaje povinný vykonať vyúčtovanie Dotácie a predložiť ho Poskytovateľovi v termíne do 31.Januára 2018.

v

C1.VH
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

f

7. Zmluvuje možné meniť a doplňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.
8. Zmluvaje vyhotovená v ätyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
10. Zmluva nadobúda plataosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
11. Zmluvaje zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5a a nasl. zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophenÍ niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskoräích predpisov.
12. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.
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