
Obec PoproČ
V

Obecnyurad Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-L-452/2018
č. záznamu: 452/2018-003

Z ápis v spíse
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
26.2.2019 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: 452/2018-002

uzatvorenú dňa 20.2.2019

účinnúod: 27.2.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí

Školská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovu Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Mesto Medzev

v

Stóska 6, 044 25 Medzev
zastúpené Mgr. Matejom Smoradom, primátorom

Predmet zmluvy:

poskytnutie finanČných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Poproč.

VPoproči, dňa 26.2.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

y

pozn.: zmluva odovzdaná spracovateľom, p. Šestákovou, na zverejnenie dňa 25.2.2019
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ŠTÓSKA č. 6,044 25 MEDZEV

OKR. KOŠICE - OKOUE

w

Zmluva č. 1/2019/CVC

o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí

uzatvorená v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o Štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a zmene a dophiem niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POSKYTOVATEĽ: Mesto Medzev

Sídlo: ŠtóskaČ.6.04425Medzev
.v_

Statutámy orgán: Mgr. MateJ Smorada

Bankové spojenie: Slovenská sporiteFňa, a.s.
IBAN: SK 08 0900 0000 0004 4507 4950

IČO: 00324442
w

DIC: 2020746112

(ďalej len poskytovateľ)

f_

PRUÍMATEĽ: Obec Poproč
v

Sídlo: Skolská2, 04424PoproČ

Štatutámy orgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Bankovéspojenie: PR[MA banka Slovensko a.s.

BAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

IČO: 324 639

(ďalej lenprijímateľ)
1

v

ClánokL

Úvodné ustanovenia

1. Prijímateľje zriaďovateľom Centra voľného Času pri Základnej škole s materskou školou, so sídlom
v

Skolská 3,044 24 Poproč

2. Na základe Uznesenia č. 77/2016 Mestského zastupiteľstva mesta Medzev oschválení čiastočnej
úhrady nákladov na čiimosť CVČ, poskytovateľ prispeje na žiaka s trvalym pobytom v meste Medzev

w

navštevujúceho CVČ, na prevádzku a mzdy CVČ v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi mestom
Medzev a príslušnou obcou.

Telefón Bankové spojenie ICO
u

E-mail Intemet
055/46631305 0445074950/0900 00324442 mestoťgjmedzev. sk http://www.medzev.sk. www.medzev.info
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Clánok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z fmančných príspevkov poukázaných mestu Medzev
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane zpríjmov územnej samospráve aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení zákona č.
337/2015 Z. z. na základe žiadosti prijímateľa, na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalym pobytom na území mesta, v centre voľného času prijímateľa.

2. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu podl'a:

a) §6 ods.12 písm.d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
vškolstve aškolskej samospráve azmene a doplnení niektoiých zákonov vznení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon č. 596/2003 Z. z.),

b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/2012 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

c) VŠeobecne záväzného nariadenia Mesta Medzev č. 2013/2 oposkytovaní finančných prostriedkov

určeaých na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na úzeuií mesta,
ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev dňa 11.8.2016 uznesenÍm č. 77/2016.

Článok m.
r_

Učel, výška, spôsob úhrady a pouíitíe dotácie

ť v

1. Učelom tejto zmluvyje poskytnutíe dotácie na činnosť CVČ na školskýrok 2018/2019.

2. Poskytovateľ dotácie poskytuje prijímateľovi dotáciu na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie
detí do dovŕšenia 15 rokov veku strvalým pobytom na území mesta Medzev na základe žiadosti,

roáiodnutía oprijatí za člena CVČ a aktuáhieho zoznamu detí/žiakov navštevujúcich záujmové
vzdelávaníe vcentre voľného času prijímateľa. Vzozname sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého bydlíska a navštevovaný záujmový útvar. CVČ je povinné viesť riadnu
evidenciu dochádzky detí/žiakov s trvalým pobytom v meste Medzev a na požiadanie mesta poskytnúť

w ^

túto evidenciu ku kontrole. CVC je povinné v prípade ukončenia dochádzky dieťaťa/žiaka do CVČ

bezodkladne otejto skutočnosti informovať mesto. Znížený počet detí/žiakov mesto zohl'adní pri
najbližšej splátke dotácie.

Telefón Bankovéspojenie IČO E-mail Intemet
055/46631305 0445074950/0900 00324442 mestoťS'medzev.sk http://www.medzev.sk, www.medzev.info
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že výška dotácie sa určí ako súčin počtu detí s trvalým pobytom v meste
v

Medzev navštevujúcich CVČ vdanom školskom roku asumou 60 Eur/rok (výška dotácíe na 1

dieťa/žiaka), spolu 240   na 4 uvedené deti, v zmysle schváleného VZN o poskytovaní fínančných

prostriedkov na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na územní mesta

(ďalej len "VZN"). Poskytovateľ má právo v priebehu kalendámeho roka upraviť výäku poskytnutých

fínančných prostriedkov v prípade zmeny VZN. Úpravu výšky finančných prostriedkov poskytovateľ
oznámi prijímateľovi do 15 dni od nadobudnutia účinnosti nového VZN.

4. Dotácia bude poskytnutá (platné vyznačiť):

na úéet prijímateľa bezhotovostným prevodom do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy.

5. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu výdavkov súvisiacich s chodom
ačimosťouCVČ.

Článok IV.

Vyúčtovanie dotácie

1. Príjemcä sa zaväzuje najneskôr do 15.01. nasledujúceho kalendámeho roka vykonať vyúčtovanie
dotácie.

2. Finančné prostriedky nepoužité do 31. 12. kalendámeho roka je prijímateľ povinný vrátiť mestu bez
zbytočného odkladu najneskôr do 20. 01. nasledujúceho kalendámeho roka s príslušným avízom.

k *

3. Prijímateľ zodpovedá za hospodáreme s dotáciou v súlade s ustanoveniami § 19 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpoČtových pravidlách verejnej sprävy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (ďalej len "zákon č. 523/2004 Z. z.") a pri jej
používaní zachovávať hospodámosť, eféktÍvnosť a účelnosťjej použitia.

4. Prijímateľje povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom Národnej rady
SIovenskej republiky č. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení neskorších predpísov.

5. Prijímateľje poviimý umožniť poskytovateľovi vykonať fmančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou
dotáciou podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2015 Z. z. o fínančnej kontrole
a audite a o zmene a dophiení niektorých zákonov.

Telefón Bankové spojenie ICO
w

E-mail Intemet
055/46631305 0445074950/0900 00324442 mestoťShnedzev.sk httD://www.medzev.sk, www.medzev.infb
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ClánokV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi stranami aúčinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa a prijímateľa.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť len fomiou písomného dodatku podpísaného štatutámymi zástupcami
zúčastnených strán.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktorých každý účastník zmluvy obdrží jedno
vyhotovenie.

4. Vzt'ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa správajú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 596/2003 Z.z. a všeobecnými ustanovemami ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov. Práva apovmnosti zmluvných strán výslovne upravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z. avšeobecnými
ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných predpisov.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne ana znak súhlasu

sjej obsahom a vôle byť ňou viazaníju podpisujú.

V Medzeve dňa VPopročidňa ÍQ . l.'L^
""Ut

/*.

fl fT >

1

c

v^ *<IA^M>nŕ.Vfí>ÍW. ~>rf. .r?.... t. .IA^JI. . .

Mgr. Matej Smorada Ing. Iveta Komorová hi l^^BI-n'^-

primátor mesta starostka

w

Telefón Bankové spojenie ICO E-mail Intemet
055/46631305 0445074950/0900 00324442 mestofSimedzev.sk http://www.medzev.sk, www.medzev.info


