
ZMLUVA
o poskytnutí rinančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

uzatvorená  v zmysle  §  269  ods.  2  zákona  č.  513/1991  Z.  z.  obchodný  zákonník  v znení  neskorších  predpisov
a v nadväznosti   na   ustanovenia   zákona   č.   597/2003   Z.   z.   o financovaní   základných   škôl,   stredných   škôl
a školských   zariadenĺ   v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.   596/2003   Z.   z.   o Štátnej   správe  v školstve
a Školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Poskvtovateľ:
Názov.
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

8*áľjerie:
IBAN:

Príjemca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

E#oúvčé,us:pojenie
IBAN:

Obec Rudňany
Zapálenica  234, 053 23 Rudňany
00329533
Bc.Neuvirth Rastislav - starosta obce
VUB SNV
24120592/0200
SK03 0200 0000 0000 2412 0592

a

CVČ pri ZŠ, Komenského ullca 3, Smižany
Komenského ulica 3, 053  11  Smižany
35541385
RNDr. Janou Vozárovou, riad. Školy
Prima banka a.s., Spišská Nová Ves
7525169003/5600
SK54 5600 0000 0075 2516 9003

(Poskytovateľ a Príjemca ďalej v texte zmlwy spolu len ako „Zmluiiné strany").

Článok 1.
Predmet zmluvy a doba p]nenia

1 .     Zmluvné  strany sa zhodli, že starostlivost' o potreby detí a mládeže pati medzi priority samosprávy a preto
sa  Poskytovateľ    bude  podiel'ať  na  podpore  a rozvoji  záujmového  vzdelávania  detí  a mládeže  v Centre

šoĽnáhnoy:ä:au|e:|ezťvaá;eŕ.äoo':,s#:.:saäéchoov:ii:a:,gáľišgs#do;é.J;emvžťäkä;očajeé'Ssks:|ô#bbnyoá:,is::C:
na území  Poskytovatel'a a  za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.     Zmluva sa uzatvára na dobu neučitú.

Článok 11.
Záväzlpr zmluvných strán a pravid]á financovania záujmového vzde]ávania detĺ a m]ádeže v CVČ

`    ;o:%ť:oaE:i;o;vaév%:,,áž;=,troseT,eť:Ťdi2:s: dc%z p:Lmnočvn:opľooss:Eúv ::s=ä;mä:::*coo:

2.rcoekfoľáesnTapšäŕac;eojčeťúdč::ímvpáťémkej,č5*dporť:;ehääfa]g:ebí:oá|le.nláfie3hl;:;páíssluináh#kaploeg„ťme::

*;i:o;ľ|:v;:eä:3|fo|h2:d;:tsei;:émh:fiá#É:äueľ.risrp.eiákuunčaend:;ť;oad;:kpaog:m:emtiejvčäťčdokti;;:ng:
priebežného kalendámeho roka s trvalým pobytom na území Poskytovateľa  a  dohodnutej sumy finančného
príspevku na dieťa a rok.



3.     Žiaci sa prijímajú do cvč v termíne do l 5. 9. na obdobie príslušného školského roka písomným rozhodnutím

íägi:!,o::ä:?:3:n;Š;kť;!íŤc:s:ť::;,:zk:éä:ťeu#cÍc:#o:dFž:vváfaedú;čô:vš:šdž;3!táFží:äa;šačzgšn:aapm#:i;
bydliska  alebo  dlhodobé  zmeny  zdravotného  stavu,  ktoré  neumožnia  žiakovi  vykonávať  činnosť  CVČ.

ž`e:nio;zä;í:,ťti:Ľ:o:s::Tx:,,eén;:oí::eeä;%jai`|é:h.:ž;Ež:*knä:ž,;;,:.v:a:ť:väénÉoá#ťFäi:čgeon,Žae,r=s:os;:Í.oáiab:e!
účely  tejto  Zmluvy  sa  učuje  k poslednému  dňu  v mesiaci,   v ktorom  sa  o ukončení  činnosti  rozhodlo
a Poskytovatel'ovi zaniká povinnosť poskytovať dotáciu na toto dieťa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

4.     Ak  záujmový  útvar  CVČ  v priebehu  školského  roka  zanikne  a žiak  nebude  prijatý  do  iného  záujmového
útvaru, postupuje sa podľa bodu 2 poslednej vety.

5.     Žiaka možno prijať do CVČ aj v priebehu Školského roka po termíne prihlasovania žiakov. Dotáciu na takto
dodatočne prijatého  žiaka je Poskytovatel' povinný poskytnúť v pomemej  časti podl'a počtu  mesiacov,  ak

;ä;:J:t;:Í#oä:::Tai|:äľh:ač'tin.Tŕ:gť:ve:,##shú.;b::r:=mhun;í::ät:č#J'íatjáž|'5akdadn?r*:fá
doručenia.

6.     Dotácia sa poskytuje na obdobie kalendámeho roka nasledujúceho po kalendámom roku, v ktorom prebehol
zber dát o počte detí a žiakov na účely fmancovania škôl a Školských zariadení. Poskytovatel' poskytne dotáciu
na čimosť žiaka len v jednom záujmovom útvare. Zmena záujmového útvam nemá vplyv na výšku dotácie.

7.   :;o,o#k#:mk2::,g::ľ?;:;Í,;ä;dt:čti;`;nstuití::ai:co?pčoič,LeoÉcáí:ľeúagš3k?3.o:,osý:eäá`äožv:pi:#,?:d:,;d,oÍ.#anÉ

mestského/obecného zastupitel'stva (Príloha č. 3 ),

8.     Príjemca  domčí Poskytovatel'ovi menný zoznam žiakov CVČ s trvalým pobytom na území obce ako podklad
pre výpočet dotácie najneskôr do  15. novembra prislušného kalendámeho roka.

9.    Záväzok Poskytovateľa  posbtnúť Príjemcovi  dotáciu podl'a  tejto  Zmluvy  sa  považuje  za  splnený dňom
pripísania príslušnej sumy na účet Príjemcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

10.   Poskytovatel'  poukáže  dotáciu  na  čimosť  CVČ  v dvoch  splátkach  vždy  v termíne  do   15.  4.,  a  30.11.

príslušného kalendámeho roka. Výška prvých dvoch splátok je rovnaká a sumáme predstavuje pomemú časť
dotácie na obdobie od  1.1.  do  31.  8. príslušného kalendámeho roka.  Splátka dotácie k   30.11.   je vo výške

pomemej  časti dotácie na obdobie  od  1.  9.  do  31.12.  prislušného kalendámeho roka upravenej  o prípadne
vzniknuté rozdiely z  vyúčtovania pomemej časti dotácie poskytnutej na obdobie od 1. 1. do 31. 8. prĺslušného
kalendámeho roka.

11.   Prijímatel'  je   povinný   predložit'   Poskytovatel'ovi   najneskôr   do   30.   9.   prislušného   kalendámeho   roka
vyúčtovanie  poskytnutej   pomemej   časti   dotácie  za  obdobie   od   1.1.   do   31.   8.   anajneskôr  do  20.1.
nasledujúceho kalendámeho roka vyúčtovanie pomemej časti dotácie za obdobie od  1. 9. do 31.  12.

12.   Vyúčtovanie dotácie obsahuje:

10.1.1.     výšku poskytnutej  dotácie,

:8: : :;:   :::'e?2ä;i: äovs#=:j|##yi:íiskom v meste:
a)       prijatých k   l5. 9. predchádzajúceho školského roka/ k l5. 9. prebiehajúceho školského roka,
b)      prijatých dodatočne v priebehu predchádzajúceho / prebiehajúceho školského roka ®odl'a ods.

4),
c)      ktorí    skončili    činnosť    vCVČ    zo    závažných    dôvodov    vpriebehu   predchádzajúceho

®rebiehajúceho Školského roka ®odľa ods. 2 a 3).
13.   Vzniknuté  rozdiely poskytnutej  dotácie  oproti  predpísanej  dotácii  podľa  tejto  Zmluvy  sú  Zmluvné  strany

povinné si navzájom vysporiadať   za obdobie od  1.1.  do 31.  8. príslušného kalendámeho roka započĺtaním
do výšky pomemej  časti dotácie poskytnutej  na obdobie od  1. 9.  do 31.12. prislušného kalendámeho roka.
V prípade, že v období od  1. 9.  do 31.12. nevznikne Prijemcovi nárok na dotáciu za toto obdobie, Príjemca
a Poskytovatel' sú povinní finančne vyrovnať vzniknutý rozdiel za obdobie od 1.  1. do 31. 8 najneskôr do 30.
9. prislušného kalendámeho roka.  Druhú čast' dotácie poskytnutej na obdobie od  1.  9. do 31.  12. príslušného
kalendámeho  roka  sú  Zmluvné  strany  povinné  si  navzájom  finančne  vysporiadať  najneskôr      do  20.   1.
nasledujúceho kalendámeho roka.



14.   V prípade, že v priebehu roka dôjde k zániku CVČ v zriaďovateľskej  pôsobnosti Príjemcu alebo bude CVČ

#äťo=!ei:asi:išš,:1g#azvm,i:áersí,,opmri::=cíaná:,úf,lneaJ;eč::V+=pýon#:;oJza:,Lo::éTožgleť;fc,udo30dní
15.   Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na účel podl'a tejto Zmluvy.
`6=aaá!:ej'a?e##:J3šä.ol.y.,.E:sTeedn:,fúécheoh:`ica:e3n,ds#ežha:ž.zÍ;erse#a.svč:Ľjo`s?:e.mveáovzeaj#ue|ýp%.cehnvdáän;

rok. Na vyžiadanie j u doručí Poskytovatel.ovi.

Článok lll.
Výška dotácie m žlaka a ka]endárny rok

3oTf#;a:=šo:2úoeh3álsl#3v::eľkil:,pedmTo:ir:okti:,u23oaJ3k:1#.?€.CVČ  s trvalým  pobyt-na  území
2.Pomemáčasťdotácienaobdobieodl.l.2020do3l.8.2020jedohodnutávovýške.ŕ?..,--EURna2žiakov.

3.     Pomemá čast' dotácie na obdobie od 1. 9. 2020 do 31.12. 2020 bude upravená o výšku rozdielu z vyúčtovania
.Dotácie za obdobie od  1.9. 2020 do 31.12. 2020 sa učí dodatkom k tejto Zmluve na základe predloženého
zoznamu žiakov CVČ podľa čl. 11, bod 8.

4.     Dotáciu na rok 2020. Poskytovatel' poskytne na deti podl'a priloženého zoznamu v Prílohe č.1.   Za obdobie
1.1.2020 -31.12.2020.

Článok IV.
Spôsob vykonávania kontro]y použitia dotácie

1.     Poskytovatel'  je  oprávnený  vykonávať  kontrolu  hospodárenia  s poskytnutými  finančnými  prostriedkami
v zmysle  §  6 ods.  22 zákona č.  596/2003 Z.  z.  o štátnej  správe v školstve a Školskej  samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znenĺ  neskorších predpisov  a podľa zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej
kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle
Prijemcu dotácie.

2.     V tejto súvislosti je prijemca povinný umožniť a zabezpečiť povereným zamestnancom poskytovateľa vstup
do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, predkladať požadované doklady, infomácie a vysvetlenia
súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3.     Zamestnanci Poskytovatel'a a Príjemcu sú v zmysle  §  8  ods.  1  písm.  c) zákona č.  552/2003  Z.  z.  o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone i)rác vo verejnom záujme.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1 .     Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a bez nátlaku.

2.     Zmluvu možno menit' a doplňať len pĺsomným dodatkom odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

3.     Zmluvné strany môžu vypovedať ZmLuvu písomne  s výpovednou lehotou tri kalendáme mesiace od  1.  dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

4.     V prĺpade  zmeny  legislatívy,  ktorou  sa  upravuje  spôsob  financovania  záujmového  vzdelávania  detí,  sú
Zmluvné strany povinné zmluvný vzťah prehodnotit' a dohodnúť sa na zmene zmluvných podmienok tak, aby
svoj zmluvný vzťah uviedli do súladu so zmenou legislatívy.

5.     Zmluvné  strany sa dohodli,  že  spory,  ktoré medzi nimi  vzniknú pri phení povinností podľa tejto Zmluvy,
budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním.

6.     Táto Zmluva je vyhotovená v  2 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po  1 vyhotovení.

7.     Vzťahy  medzi  Zmluvnými  stranami  neupravené  touto  Zmluvou  sa  pravujú  príslušnými  ustanoveniami
zákona  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  v školstve  a   školskej  samospráve  a ustanoveniami  Obchodného
zákomíka.



8.     Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení v zmysle príslušných právnych predpisov.

V Smižanoch dňa 9. marec 2020

-        " _ti`
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