
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproc

sp. zn.: OcU-L-378/2018
č.záznamu: 378/2018-003

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

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
26.2.2019 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: 378/2018-002

uzatvorenú dňa 27.11.2018

účimiúod: 27.2.2019

zmluvné strany:

1./ObecPoproí
w

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Mesto Moldava nad Bodvou

v

Skolská2,04501 Moldava nad Bodvou
zastúpené JUDr., Ing. Slavomírom Borovským, primátorom

Predmet zmluvy:

poskytnutie fínanČných prosti-iedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Poproč.

VPoproči, dňa 26.2.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

v

pozn.: zmluva odovzdaná spracovateľom, p. Šestákovou, na zverejnenie dňa 25.2.2019
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o poskytnutí fmančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
uzatvorenávmiysleust § 6ods 12.písmd)i^zák^ č.596/2003 Z. z; o Státnej správe v školstve a Skolskej

samospráve a o zmene a dopbieni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČLI
r_

ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ: Obec POPROČ
so sídlom: Školská2,04424Poproč
IČO: 00 324 639
DIČ: 2020746189
IČDPH:
Statutámy orgán: tog.ŠtefanJaklovský
bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
(ďalej len "Poskytovateľ")

PRIJÍMATEĽ: Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom; Školská2, 04501 Moldava nad Bodvou
IČO: 00324451
DIČ: 2020746123
Statutámy orgán: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
bankové spojenie: VUBa.s.
číslo účtu: 1691807253/0200
IBAN; SK30 0200 0000 0016 9180 7253

(ďalej len "Prijímateľ")

(spolu tiež "Zmluvné strany")

ČLH
PREAMBULA

??ľ?LS?an^ uz?várajú v, ZI?ysle ust. § 6 °?s' ??pism- d) zák-č-596/2003 z- z-0 ätát>ej spróve v äkolstve
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ČI. III
PREDMET ZMLUVY

.._p(ľSrt.?-v?eľ- !a.z^v!;zy!e Poskytnúť PnJímateľovi fmanCné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
1 SJ'^^-'S^^J^'5.^^"^^^^'-
^njímater sa zaväzuje pouiif poskytnuté finanôné prostriedky v sulade s ÚÍeIom a podmientonu stoov^ynutouto
Zmluvou.

ČLIV
ÚČEL ZMLUVY

.TÍÍ ztnh"?-sa ľ^tv.ára, ^ 1?čelom PodPory záujmového vzdelávania detí frvalým pobytom na území
pwwev^°.^od 5 do 15 rokov vcentrách vorného íasu vznaďovaterskej pôsobnos.irP& (íalejl>
"Centmm voľného času"),

I

.T.-. -
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VÝSKA POSKYTNUTÝCH FINANCNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková výška poskytovaných finančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie (ďalej len
"Dotácia") jedného dieťaťa s trvalým pobytom na úzeiní poskytovateľa (ďalej len "dieťa") je 55,00   /
kalendámy rok, na základe uznesenia Obecného zastupiteFstva obce Poproč Č. A.2/2.C./2013 zo dfla 22.3.2013.

2, Dotácia bude Prijímateľovi poskytnutá vdvoch Ďastiach. Prvá časť Dotácie zaobdobie od 1.1.2019 do
30.6.2019 bude Prijímateľôvi poskytnutá do 30.6.2019 a druhá časť za obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019
bude Prijímateľovi poskytautá do 30.11.2019.

3. Celková výška Dotácie poskytovanej na fínancovanie záujmového vzdelávariia vobdobí od 1.1.2019 do
30.6.2019 zodpovedá súčinu pomemej výäky fínančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové
vzdelávanie jedného dieťaťa za obdobie od 1.U019 do 30.6.2019 apočtu detf prihlásených na záujmové
vzdelávanie v Centre vorného času k 15.9.2018 uvedeného v íiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov

v_

na záujmové vzdelávanie detí (ďalej len "Žiadosť").
v

4. Výška Dotácie na 1 dieťa v CVC v zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou podFa bodu 3. je
33,00  .

5. CeUcová výäka Dotácie poskytovanej na fínancovanie záujmového vzdelávania vobdobí od 1.9.2019 do
31.12.2019 zodpovedá súCinu pomemej výšky fínančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové
vzdelávanie jedného dieťaťa za obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019 apočtu detí prihlásených na záujmové
vzdelávanie v Centre voľného Ďasu k 15.9.2019 uvedeného v oznámení o počte žiakov prija^ch na záujmové
vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 (ďalej len "Oznámenie").

6. Dotácia podľa bodu 5. bude poskytnutá do 30 dní odo dňa doručenia Oznámenia Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ bezodkladne pošle Prijímateľovi avízo o výSke dotácie a dnijej odoslania na účet Prijfmateľa.

ČLVI
/ r_ ŕ

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Príjemcaje oprávnený yyužiť Dotáciu výlučne na financovanie záujmového vzdelávania detí v Centre vofaého
času.

2. Prijemcaje povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2019. Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra
príslušného kalendámeho rokaje príjemca povinný vrátiť PoskytovateFovi bez zbytoCného odkladu najneskôr
do 20. januára 2020 s avízom o splnení tejto povitmosti.

3. Príjemcaje poviimý zachovávať hospodámosť, efektívnosť a úéumosť 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
vznení neskorSích predpisov, § 2 písm. 1) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. ofínančnej kontrole avaútomom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzneni neskoršfch predpisov azákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorSích predpisov.

4. Prijemcaje povmný vykonať vyúčtovanie Dotácie apredložiť ho PoskytovateFovi v termfne do 31. januára
2020.

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvuje možné meniť a dopÍňať len písonmým dodatkom po obojstrannej dohode.
2. Zmluvaje vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju

vlastnomčne podpísali.
4. Zmluva nadobúda plataosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanôu podľa § 5a zákona Ď. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístúpe k

mformáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákcm o slobode infomiácií) v zneni neskoŕších predpísoy.
,<

6. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu aRadý (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. PoskytovateF/Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13
r

Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní^ osobných
údajov.

8. Táto zmluva nadobúda ápilBÍ^%&4ľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim/po dai jej
* h
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