
Obec Poproč
V.

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PooroČ
<

sp.zn.OcU-L-593/2019

Č.záznamu: 593/2019-002

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k mformáciám a o zmene
a dopbení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 27.1.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

<

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-L-593/2019, č. záznamu: 593/2019-002

uzavretú: 30.12.2019

účinnúod: 31.12.2019

zmluvné strany:

1.) Obec Poproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

2.) Mesto Košice
Trieda SNP 48/A

04011Košice

zastúpená primátorom mesta, Ing. Jaroslavom PolaČkom

Predmet zmluvy: - poskytnutie fínančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

VPoproči, 27.1.2020

Lucia Mohiárová

zamestnanec poverený zverejňovaním



ZVEREJNENÉ DŇA:

3 1 -12- 2019h^oo^fé
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 mektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c./^. Qo.O -L-W]WČLI
r_

ZMLUVNE STRANY

(f.ŕo^. ,^3^-C^v

POSKYTOVATEĽ: Obec POPROC
v

so sídlom: Školská 2,044 24 Poproč
ičo: 00 324 639
DIČ: 2020746189
IČDPH:
štatutámy orgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
ČÍSlo ÚĎtU 0404770001/5600
IBAN SK07 5600 0000 0004 0477 0001
(ďalej len "Poskytovateľ")

r_

PRIJlMATEĽ: Mesto KoSice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 1 1 Košice

w_

ICO: 00 691 135
v_

DIC: 2021186904
w

IC DPH: SK2021186904

Statutámy orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta
bankové spojenie: PRIMABANKA SLOVENSKO, a.s.
číslo účtu: 0442485033/5600
IBAN SK46 5600 0000 0004 4248 5033

(ďaleJlen"Prijfmateľ")

(spolu tiež "Zmluvné stran/')

v_

CLD
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 dopbiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020 (ďalej len "Zmluva").

w

CI.IU
PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi fínančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území PoSkytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podĽaienok dohodnutých v tejto Zmluve
aPrijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté fínančné prostrieďky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto
Zmluvou.

^r

CLIV
ÚČEL ZMLUVY

Tálo zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávama detí s trvalým pobytom na území
poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Príjemcu (ďalej len
"Centrum voľného času").



\

w

CLV
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOVA PLATOBNÉ PODMIENKY

IQY

. Celková výSka poskytovaných fínanCných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie (ďalej leni.

"Dotácia")jedného dieťaťa s trvalým pobytom na území poskytovateľa (ďalej len "dieťa") je 55,00   / kalendáray
rok, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč Č.A.2/2.C./2013 zo dňa 22.3.2013.

2. Dotácia bude Prijímateľoví poskytoutá vdvoch Castiach. Prvá časť Dotácie zaobdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020
bude Prijímateľovi poskytnutá do 30.6.2020 a dmhá časť za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020 bude Prijímaterovi
poskytnutá do 30.11.2020.

3. Celková výška Dotácie poskytovanej na fmancovanie záujmového vzdelávama v období od 1.1.2020 do 30.6.2020
zodpovedá súĎinu pomemej výäky fínančných prostdedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie jedného
dieťaťa za obdobíe od 1.1.2020 do 30.6.2020 a počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v Centre voľného
času k 15.9.2019 uvedeného v žiadosd o poskytnutie fínanCných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (ďalej
len"Žiadosť").

4. Výška Dotácie na 3 deti v CVČ v zriaďovaterskej pôsobnosti mesta Kogice podl'a bodu 3. je 99,00  .
5. Celková výäka Dotácie poskytovanej na fmancovanie záujmového vzdelávania v období od 1.9.2020 do 31.12.2020

zodpovedá súčinu pomemej výSky fmančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie jedného
dieťaťa za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020 apočtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v Centre voľného
času k 15.9.2020 uvedeného voznámení opočte žiakov prijatých na záujmové vzdelávanie vškolskom roku
2020/2021 (ďalej len "Oznámenie").

6. Dotácia podľa bodu 5. bude poskytnutá do 30 dní odo däa doručenia Oznámenia Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ bezodkladne pošle Prijímateľovi avizo o výške dotácie a dni jej odoslania na účet Prijímateľa.

ČLVI
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prfjemcaje oprávnený využiť Dotáciu výlučne na fmancovanie záujmového vzdelávania detí vCentre voľného
času.

2. Príjemca je povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2020. FinanČné prostriedky nepoužíté do 31. decembra
prislušného kalendámeho rokaje príjemca povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do
20.januára 2021 s avízom o splnení tejto povinnosti.

3. Prijemcaje povinný zachovávať hospodámosť, efektívnosť aúčinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods. 3
zákona é. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dophení niektoiých zäkonov
v znení neskorších predpisov, § 2 písm. 1) až n) zákona Ď. 357/2015 Z. z. o fínanCnej kontrole a vnútomom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov azákonom č. 343/2015 Z. z. overejnom
obstarávaní a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Príjemcaje poviimý vykonať vyúčtovanie Dotácie a predložiť ho Poskytovateľovi v termíne do 31. januára 2021.
v

a. vii
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

vlastnomčne podpísali.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou podl'a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k ^.s^

in&nnácito a o zmene a doptaeni niekto^ch zákonov (zákon o slobode mformacii) v znení neskorších predpísov.
6. Zmluvné strany sú poviimé dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Ŕady (EÚ)

2016/679 o ochrane íyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR C. 18/2018 2. z, o oclirane osobných údajov.

7. Poskytovateľ/Pnjímater podpisom tejtoZmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa Článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 o ochrane fýzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov zverejnenými na webovom sidle mesta Košice www.kosice.sk.

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť podFa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
*.

zverejnema.
rf

VPoproči,dňa 11.12.2019 V Košiciach, dňa 3.0 .:!?:..??19/_
tl
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Poskytovateľ Prijímateľ
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