
Obec Poproč
y

Obecnv úrad Poproč. Školská 2, 044 24 Ponroč
r_

sp.zn.OcU-I-590/2019

č.záznamu: 590/2019

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a 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 3.12.219 na webovom sídle obce
Poproč:

/

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-590/2019, č. záznamu: 590/2019

uzavretú: 2.12.2019

úČinnúod: 4.12.2019

zmluvné strany:

1.) ObecJasov
Námestie sv. Floriána 259/1

zastúpená starostom obce, Ing. MariáJiom Dzurikom

a

2.) ObecPoproč
v

Skolská2,04424Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Kokomorou Hiľovskou

Predmet zmluvy: - poskytnutie fmančných prostriedkov (dotácie) na záujmové
vzdelávanie detí.

VPoproči,3.12.2019

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním



v

Zmhiva č. l/CVC/379/2019

o poskytnutí fínanťnvch prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávnnie detí

tizatvorená 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích pre-ápisov

POSKYTOVATEr.':

Sídlo: Obec Jasov

Štatutámy orgán: Marián Dzurik, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

ÍBAN: SK24 5600 0000 0004 3042 600

ÍČO: 00324264

DIČ: 2020496533

(ďalej len poskyíovate-ľ)

r

PRUIMATEĽ: Obec Poproô
Sídlo; Školská2, 04424Popa-oc
^Statutániy ocgán: Ing. Iveta Komorová HiFovská-, staťtísíka obce

Bankové spojťniť: Prijma banka Slovensko a.s,, pobocka líošicä
IBAN: SK07 5600 0000 000 404770001

tí

ÍCO: 00 324 639
\f

DIC: 2020746189

(ďalejtenprijímateľ

(spolu tiež zmtuvné strany)

y

Clánoíí Í.

Úvodné Mstanovema

1. Zmluvné strany v zmysle platných predpisov ttzatvárajú Zmluvu o poskytnutí fínančných

prostriedkov (dotácíe) na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019.
v .w \f v

2. Prijímaterje zriaďovateľom Centra vofného casu pri ZS s MS, Skolská 3 Poproô (ďalej len CVC).

3. Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstíra obce Jasov číslo 82/1 IOZ/2019 o schválení výsky

príspevku na rok 2019 pre centľá voľného času, ktoré navStevujú deti s tľvaiým pobytom v obci

Jasov poskytovateľ prispejc na clieťa/^iak.a vo veku 5-15 rokov s trvalým pobyťorn v obcí Ja-sov
v tí .y f v

navstevujúceho CVC pri ZS s MS, Skolská 3 Poproč, na prevádzku a mzdy CVC v sňlade s

uzatvorenou zmluvou medzi Obcou Jasov a zriaďovateľom CVČ Obcou Poproč.

r-



V

CláHokII.

Predmet zmluvyT

/. Predmetom ŕejto zmluvyje posk^Tnutie dotácEe z fínancnvch príspevkov poulíázaných obci .Iaso\'
podľazákona NárodneJ ra.dy SJovenskej republiky č. Č. 564/2004 Z. z. o ľozpočtovom urôení vv-nosu
dane z príjmov územiifíj samospráve a o zmeae a doplnení niektorých zákonov v zriení zákona č.
337/2015 Z. z. na základe žiadosti príjímateľa, na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí
do dovŕšenia 15 rokov vekii strvalým pobytom na územf obce/mesta, vcentre voľného času
v zriaďovateľs3íej pôsobnosti príjímateľa.

2. Poskytovateľ poskytuje präjÍmateľovi dotáciu podf'a:

a) §6 ods.1.2 písm.d) zákona NárodneJ rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o státaej správe
v školstve a školskej samospráve a zmene a áoplriťuí niektorych zákonov v znení neskoršÍch
predpisov (ďalej len Zákon č. 596/2003 Z. z.),

b) Zákona Národnej rady SIovenskej republiky c. 325/2012 2. z., kíoiým sa doplňa zákon č.
597/2003 Z. z. ofinancovaní základných, síredných skôl aškolskvch zariadeni vzneni
neskoľšícb predpísov,

v

CIánok m.
ť.

Uče]> vvška, spôsob úhrady a použitie dotácie

F

1. Učelom tejto zmlmyje poskytnuŕie dotácie na cinnosť CVČ na rok 2019.

2. Poskytovateľ doíá.cie poskytuje prEjímateJ'ovi dotáciu na mzdy a pŕ'evádzku na záujruové
vzdfílávanie detí/'žiakov vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom na území obce Jasov na xáklaíltí

žíadostí, roáiodnutia opryatí za člena CVČ a aktuálneho zo^amu detí/žiakov navštevujácich
záujmové vzdelávanie v centre voľného času prijímateľa. V zozname sa uvedie meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a navštevovanv záujmový útvar. CVČ je povmné viesť
riadnu evidenciu docháctzky detí/ziakov strvalým pobytom vobcE Jasov a na požiadanie obce
poskytnňť túto evidenciu ku konti-oÍe. CVČ jck povinné vpľípade ukončenia dochádzky

v

dieťaťa/žiaka clo CVČ bezoďklaílne o tťjto skntočnosti mformovať obec/mesto. Znížený počet
detí/Žiakov obec/mesto zohľadní pri najbližsej splátke dotácie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vvška dotácie sa určí ako súčin poctu detí s trvalvm pobytom v obci
<ŕ

Jasov navsíevujúcich CVČ v danom Školskom roku a sumou 15,-- Eur/mesaČne (výška dotácie na 1
dieťa/žiaka) v zmysle sctiválenéJio uznesenia o poskytova.ní fínaB.Čných prosti'iedkov na mzdy r

aprfívádxku na záujmové vzdelávanie ďäEí sln-'alvm pob^om na území obce (ďalej len
"uznesenie"). Poskytovateľ má právo v priebehu kalendámeho roka upraviť výšku poskv-tnutých



t
.

ŕmančnýc.b prostriedkov v prípade ^meny uztiesenia. Úpravu výšky fínancnych prostriedkov _1

poskytovateľ oznámi prijímateľovi do I 5 dní od nadobitdnutia účinnosEi nového iĽsnesenia.

A. Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z úétu obce na úcet prijímateľa na základe tejto
zniluvy do 30 dní od nadobudnutia áčinnosti zmluvv.

ŕ

5. Prijimateľje opľávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu výdavkov súvisiacicli s chodom
ačinnosťouCVČ.

v

Clánok IV.

Vyúctovanie dotácic

Prijímateľ sa zaväzuje najneskôr do 35.01. nasledujúcelio kalendámeho ľoka vykonať v)'-účtovanie1.

dotácie.

2. Finančné prostriedky iifóponžité do 31. 12. je pnjímatfíľ poviimý vrátiť obcĽ'mesíu bez zb.vtoČnélio
odkladu najneskôr do 20. 01. nasledujúceho kalendámeho roka s príslušným avízom.

3. Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s dotáciou v súlade s ustanoveniami § 19 zákona Národnej
rady Slovenskej repubiiky é. 523/2004 Z. z. o ľozpočtových pravidJách verejnej správy a o zmene
a doplnem mektoiych zá:konov v znení neskorSÍch predpisov (ďalej len "zákon Č. 523/2004 Z. z.")
a prijej používam zachovávať bospoďáNiosť, efelťtívtiosť a účelnosťjej použilia.

4. Prijímateľje povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so rikonom Národng
rady Slovenskej republiky c" 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať fínanônú kontrolu hospodárema
sposkytnutou dotáciou podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2015 Z. z.
o fínanônej konitt'ole a audite a o zmene a dopSneni nEektor>'cEi záLkonov.

v

CIásokV.

Závercčné ustaaovenia

Zmluva nadobúda ptatnosť dňom podpisu obídvomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni1.

zverejnenia na webovej stránke posk.ytovaleľa a prijuTiateľa,
2. Túto zmluvuje možné zmeniť len formon písomného dodatkn podpísaného štatntárnymÍ zástupcami

zucastnených strán.

3. Zmluvaje. vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktoiych každý úôastník zmluvy obdrží jedno
vyhotovenie.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranaiuí neupravené touťo zmluvou sa správajú príslušnými
usíanoveniaj-ni zikona č. 596/2003 Z,z. a väeobecnými ustanoveniami ďalších vštíob&ciae

záväzných právnych predpisov. Práva a povinnosti zmtLivnvch slrán vyslovne upravené tonto



v
.

zmluvou sa spravujú príslušn^-nii ustanoveniami zákoua Č. 40/1964 Z. z., zákoiia č. 596/2003 Z. z.
a všeobecnymi ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných predpisov.

5. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenía Nariadenia Európskeho parlamentu a
/,

Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fýzických osôb pri spracúvaní osobnvch údajov a o voľnom pohyb e

takýchto údajov a zákona NR SR  . ] 8/2018 Z. z. o ochrane osobnvch údajov.
6. Zmluvaé strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a oa znak súhlasu

sjej obsahom a vôle byť ňou viazariíju podpisuju.

VJasove, dna29.11.2019 V Poproci dňa ..^:^.:^Q^

n

ľ.

Marián Dzurik Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starosta obce Jasov starostka obce Poproč

Obecný úrcnd PoproČ

Dálum: í^^. t^ fc{

Čislo saxnamu: Čisto spisu:
^^ /I-' íef ~Oc^-^_l^H

Vybavufe:PrUohy:
/^.^t^^OC< fíf' ^Ci

/-f~ fl

^.


