
Obec Poproč
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-472/2019
č. záznamu: 472/2019- 003

Z ápis 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 z ve r ej n i 1 a dňa
12.11.2019 na webovom sídle obce PoproČ:

.<

zmluvu, sp. zn.: Ocť-I-472/2019, c. záznamu: 472/2019-002

uzatvorenú: 6.11.2019

účinnúod: 13.11.2019

zmluvné strany:

1.1 Obec Poproč
Školská2,04424Poproc
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Súkromná spojená Škola
Starozagorská 8, 040 23 Košice
zastúpená : Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou

Predmet zmluvy:

poskytnutie fmančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020

VPoproči, dnal2.11.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva

o poskytnutí fínančných 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 školskej

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

CI.I
r_

ZMLUVNE STRANY

v

POSKYTOVATEĽ:Obec POPROC
v

so sídlom: Školská 2, 044 24 Poproč
v_

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189
štatutárny oi^án: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
(ďalej len "Poskytovateľ")

PRIJIMATEĽ: Škola Súkromná spojená škola
f_

so sídlom: Starozagorská 8, 040 23 Košice
IČO: 42322855

v

DIC: 2.ď23S''H~60?-

štatutámy organ'. Mgr. Eva Bednáriková, ríadíteľka školy
bankové spojenie: T^/^-T ^&^^"ŕ-
číslo účtu: Z3^í 3 ry í s-& /"/^ 0^
IBAN: ^fcr^ A^s<y cwff^ č?ffí3 'l'2-är' ^lf^~č

(ďalejlen"Prijímaíer)

(spolu tíež "Zmluvné strany")

ČLH
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 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 neskorSích predpisov Zmluvu o poskytnutí
Hnancných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detf na rok 2020 (ďalej len "Zmluva").

Čl. III
PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť PrijÍmateľovi fínančné prostríedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území PoskytovateFa vo veku od 4 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
aPrijímateľ sa zaväzuje použíť poskytnuté fínančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto
Zmluvou.
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UCEL ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území
poskytovateľa vo veku od 4 do 15 rokov vcentrách voľného času v zriaďovateFskej pôsobnosti Príjemcu (ďalej len
"Centrum voľného času").
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CLV
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCIL PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková výSka poskytovaných fmančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie (ďalej len
"Dotácia") jedného dieťaťa s trvalým pobytom na území poskytovateFa (ďalej len "dieťa") je 55,00   /
kalendámyrok,nazákladeuznesemaObecnéhozastupiteľstvaobcePopročč.A.2/2.c./2013 zo dňa 22.3.2013.

2. Dotácia bude Prijímaterovi poskytnutá vdvoch Ďastiach. Prvá časť Dotácie zaobdobie od 1.1.2020 do
30.6.2020 bude Prijímateľovi poskytnutá do 30.6.2020 a druhá časť za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020
bude Prijímateľovi poskytnutá do 30. 11.2020.

3. Celková výSka Dotácie poskytovanej na financovanie záujmového vzdelávania vobdobí od 1.1.2020 do
30.6.2020 zodpovedá súčinu pomemej výšky fínanĎných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové
vzdelávanie jedného dieťaťa za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 apočtu detí prihlásených na záujmové
vzdelávanie v Centre voFného Casu k 15.9.2019 uvedeného v žiadosti o poskytautie fínančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie deti (ďalej len "Žiadosť").

4. Výška Dotácie na 1 dieťa v Sukromnom centre voľného Casu pri Súkromnej spojenej škole podTa bodu 3. je
33,00  .

5. Celková výška Dotácie poskytovanej na fínancovanie záujmového vzdelávania vobdobí od 1.9.2020 do
31.12.2020 zodpovedá súCinu pomemej v^šky fínanĎných proslriedkov prislúchajúcích na záujmové
vzdelávanie jedného dieťaťa za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020 apočtu detf prihlásených na záujmové
vzdelávanie v Centre voľného času k 15.9.2020 uvedeného v oznámeni o počte žiakov prijatých na záujmové
vzdelávanie v školskom roku 2020/202 1 (ďalej len "Oznámenie"),

6. Dotácia podľa bodu 5. bude poskytautá do 30 dní odo ctíía doručenia Oznámenia Poskytovateľovi.
7. PoskytovateF bezodkladne pošle Prijfmateľovi avízo o výSke dotácie a dni jej odoslania na účet Prijímateľa.

ČLVI
PRÁVA A POVBNNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Príjemcaje oprávnený využiť Dotáciu výlučne na fínancovanie záujmového vzdelávania detí v Centre voľného
Ďasu.

2. Príjemcaje povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2020. Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra
príslušného kalendámeho rokaje príjemca povinný vrátiť Poskytovaterovi bez zbytočného odkladu najneskôr
do 20. januára 2021 s avízom o splnení tejto povumosti.

3. Príjemcajepovinnýzachovávaťhospodámosť, efektívnosť a účinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods. 3
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskorších predpisov, § 2 pism. 1) až n) zákona í. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútomom
audite a o zmene a doplnení mektorých zákonov v zaení neskorších predpisov a zákonom Č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Príjemcaje povinný vykonať vyúčtovanie Dotácie apredložiť ho PoskytovateFovi v termíne do 31. januára
2021.

ČL VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

vlastnoručne podpísali.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpisu obidvoma zmluvnýmí stranami.
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou podľa § 5a zákona Č. 211/2000 2. z. o slobodnom prístupe k

mformáciám a o zmene a doplnenf niektorých 2ákonov (2ákon o slobode mfonnácií) v znení neskorších predpisoy.
6. Zmluvné strany sú povinné dodrôiavať prfslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Ŕady (EÚ)

2016/679 o ochrane fýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voFnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

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

Nariadenia Európskeho pariamentu aRady (EÚ) 2016/679 oochrane fýzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov.

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť po,dťtt-jár,f7Ä..ods. 1 ObČianskeho zákonníka dňom nasledujúcim pojlBÍ^^.^
zverejnema. ^

f r^ / -tíť
VPoproči, dna29.10.2019 V Koäiciac^ dňa .^.-.^:...^^..\^^.^vr^V
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