
Dohoda č. š-i89/20is

o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť .)

centra voľného času zriadeného na území obce
uzavretá podľa § 51 ObČianského zákonníka

Zmluvné strany:

v

1. OBEC POPROC
v

Adresa: Skolská2,04424Popmé
Zastúpená starostom: Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0404770001/5600

v

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189

( ďalej len "poskytovateľ")

2. Mesto Moldava nad Bodvou
v

Adresa: Skolská 2,045 52 Moldava nad Bodvou
Zastúpené: JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Císlo účtu: 1691807253/0200

^

ICO: 00324451

(ďalej len "žiadateľ")

ČlánokL
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí
fmančných prostriedkov na čiimosť centra voľného času - Centrum voľného Času
CVrCek vMoIdave nad Bodvou a kontrola využitia prfspevku na podporu záujmového
vzdeláyania_vCYC_v súlade so zákonom č; 325/2012 Z.z., ktorým sa mem'adopÍňa
zákon č. 597/2003 Z.z. o fínancovani ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskor'ších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2013.

<

2. Učelom dohody je poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2015 na deti
a žiakov s trvalým pobytom v obci PoproČ, ktoré navštevujú záujmové krúžky v CVČ.

3. Výška dotácie na jedno dieťa alebo žiaka je 55,00 e / dieťa /rok na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.2/2.C./2013 zo dňa 22.3.2013 aobec ju
uhradí poďa predloženého zoznamu detí dokladovaných CVČ za obdobie január'-
august 2015 v sume 36,66   na účet zriaďovateFa.

4. Cieľomje zabezpečeme riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj úČasti žiakov v týchto
CVC strvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov
fyzického veku.



v

CIánok II.

Podmienky použitia dotácie
v_

2adS OPWÄUZiťposlÄdotacM len na úhradu schválených výdavkov1.

súvisiacich s chodom a činnosťou CVČ žiadateľa.

2. Dotáciuje možné použiť najneskôr do 31. decembra 2015.

3. Vsúlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov
musí byť o dotácií vedená účtovná evidencia.

v

Clánok III.

Podmienky vyúctovania dotácie

1. Ak žiadateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 31 . 12.2015.

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania úČelu apodmienok
poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.

3. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore
stouto zmluvouje porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č.
523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
v_

4. Ziadateľje povinný použitú poskytnutú dotáciu zúčtovať najneskôr do 25.01.2016.

v

ClánokIV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

2. Akékoľvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
oČíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

3. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopísoch, z ktorých každej zo zmluvných strán
je určené pojednom rovnopise.

4. Zmluvné strany vyhlasujú asvojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebol
uzavretá vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam
porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich
plniť.



VPoproči,dňa 11.3.2015 V Moldave n/Bodvou, dňa ....Í1:.LM 
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v

Obec POP R O C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 2/2013 zo dňa 22.3.2013

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom riadnom zasadnutí dňa
22.3.2013 prijalo uznesenie č. A.2/2.C./2013, ktorým

schvaľuje

vzmysle § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
Školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poskytnutie fínancných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s
trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách
voľného času a v súkromných centrách voľného času, ktoré nie sú zriadené na území
obce, na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce, príspevok
vo výške 55,00   na dieťa / rok.
Príspevok poskytne obec na základe písomnej dohody v dvoch častiach, prvú časť
fínančných prostriedkov na obdobie od januára do augusta príslušného kalendámeho
roka adruhú časť finančných prostriedkov na obdobie od septembra do decembra
príslušného kalendámeho roka na základe žiadosti centra voľného času a po
preukázaní, že dieťa vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku navštevuje dané
centrum voľného času a to rozhodnutím o prijatí dieťaťa do centra voľného Času.
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VPoproči, dňa 11.3.2015

^Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková /ŕ.


