
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-L-406/2018
č. záznamu: 406/2018-003

Z áp is v spís 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
26.2.2019 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: 406/2018-002

uzatvorenú dňa 26.11.2018

účinnúod: 27.2.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Súkromná spojená škola

Starozagorská 8, 040 23 KoŠice
zastúpená Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou

Predmet zmluvy:

poskytautie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obcePoproč.

VPoproči, dňa 26.2.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

v

pozn.: zmluva odovzdaná spracovateľom, p. Šestákovou, na zverejnenie dôa 25.2.2019



0<^^Wo^W~w^
Zmluva

o poskytnutífmančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
uzatvonaí^^!^u^^i.mz-swa^vskol-sks^

samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoiších prcdpis<n
v

CLI
r_

ZMLUVNÉ STRANY

PQSKYTOVATEĽ: Obec POPROČ
y

so sídlom: Skolská 2, 044 24 Poproč
IČO: 00 324 639
DIČ: 2020746189
IČDPH:
štatutámy orgán: Ing.ŠtefanJaklovský
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
ČÍSlo ÚĎtU; 0404770001/5600
ffiAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
(ďalej len "Poskytovateľ")

r_

PRIJIMATEĽ: Škola Súkromná spojená Skola
so sídlom: Starozagorská 8,040 23 Košice
ičo: 42322855
DIČ: 2.0^3^-S'tfď?
štatutámy orgán: Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka Skoly
bankové spojenie: Tft.-t-lfCLÍftmí.a, <\ ,J .
číslo účtu: 2.3 Zh &o ío^3 /^oo
IBAN: -Í/tŕ?? ^off OOff^ 00^3 Ä<r3o S^ff^,
(ďalej len "Prijímateľ')

(spolu tiež "Zmluvné strany")

v

a.n
PREAMBULA

?ľJl^LT^ ^Tľ?^ ^ľÍ ^!ii6.,°?"_?,2písm-d) zák-č- ?96?903 z-z-. ° štátne) SPräve v Skolstve
^^^h^^^^nT^ilÍľ^L^^I^ť^-^Ln^^^ Í ? ^fmairóných prostriedkov na zdujmové vzddávaniedetí na rok 2019 (ďalej len "ZmÍuv^'.

ČLffl
FREDMET ZMLUVY

^s!2tľ^!tel'-!a.T?u!e-posk5?lúť pnJímateľovi fínančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
^ .^^^^^e?°^r^^ä^Í ^^3^Í^^^Í^'^Ie^a fí^)aiv^^T^?i-.+^'oc!l^, ^ ^. ro^OT~ za<.^-1^- ji^-^i^. v^^°^nluve^!??eľ sazaväzuÍePoužíť poskytnuté fmančné prostriedky v súlade s účelom apo^touaikamá stanovmymtouto
Zmluvou.

ČI.IV
ÚČEL ZMLUVY

Tát .zmluvasauratváraza učelom Pod?OIy zi"J°>°vého vzdelávania detf s trvalým pobytom na územi
^^^ . .° . ^ vc^vo^o aa. v^r^ p^'S ^



ČLV
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FU4ANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková výška poskytovaných fínančných prostaiedkov prislúchajúcich iia záujmove vzdelávaníe (ďalej len
"Dotácia") jedného dieťaťa s trvalým pobytom na území poskytovateľa (ďalej len "dieťa") je 55,00   /
kalendámy rok, na základe uznesenia Obecného zastupiteFstva obce Poproč č. A.2/2.C./2013 zo dňa 22.3.2013.

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

3. Celková výška Dotácie poskytovanej na fínancovame záujmového vzdelávania vobdobí od 1.1.2019 do
30.6.2019 zodpovedá súčinu pomemej výgky finanCných prostriedkov prislúchajucich na záujmové
vzdelávanie jedného dieťaťa za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 apoCtu detí prihlásených na záujmové
vzdelávanie vCentre voľného času k 15.9.2018 uvedeného vžiadosti oposkytnutie fínančných prostriedkov
na ziujmové vzdetóvanie detí (ďalej len ^iadosf").

4. Výgka Dotácie na 1 dieťa v Súkromnom centre voľného času pri Súkronmej spojenej škole podľa bodu 3. je
33,00  .

5. Celková výška Dotácie poskytovanej na fmancovanie záujmového vzdelávania vobdobí od 1.9.2019 do
31.12.2019 zodpovedá súCinu pomemej v^šky finančných 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 Casu k 15.9.2019 uvedeného v oznámení o poCte žiakov prijatých na záujmové
vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 (ďalej len "Oznámenie").

6, Dotácia podľa bodu 5. bude poskytnutá do 30 dní odo dňa domôenia Oznámenia PoskytovateFovi.
7. Poskytovateľ bezodkladne pošle Prijímateľovi avízo o výške dotácie a dni jej odoslania na účet Prijímateľa.

ČLVI
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Príjemcaje oprávnený využiť Dotáciu výluCne na fínancovanie záujmového vzdelávania detí v Centire voľného
času.

2. Prijemca je povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2019. Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra
prísluáného kalendámeho rokaje príjemca povimiý vrátiť Poskytovaterovi bez zbytoCného odkladu najneskôr
do 20. januára 2020 s avízom o splnení tejto povumosti.

3. Prijemcaje povinný zachovávať hospodámosť, efektívnosť a účinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods. 3
zákona 0. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doptoení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 2 pism. 1) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. o fmančnej kontrole a vnútomom
audite a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorSích predpisov a zákonom C. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a dophiení niektorýcli zákonov v znení neskoršfch predpisov.

4. Príjemcaje povmný vykonať vyúčtovanie Dotácie apredložiť ho PoskytovateFovi v tennine do 31. januára
2020.

Č1.VD
ZÁVEREČNÉ USTANOVEMA

1. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len pisomným dodaťkom po obojstraimej dohode.
2. Zmluvaje vyhotovená v gtyroch 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

vlastnoručne podpísali.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou podľa § 5a zákona ä. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisoy.
f

6. Zmluvaé strány sú poviimé dodržiävať prísluSné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlämentu aRady (EÚ)
2016/679 o ochrane fýzick^ch osôb pri spracúvani osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR C. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. Poskytovateľ/Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s infonnáciami podFa článku 13
r-_

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

8. Táto zmluva nadobúda úČinnr^ nftÉB^42a ods- Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
p

zvercjnema
--^

^V Poproči, dňa 20^01 VKošiciach, dňa Ä .^f:..Mf '
't

J
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Poskytovateľ Prijímatel
7

\
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