
ZMLUVA
o poskytni]tí finančných prostriedkov na záujmové vzde]ávanie

uzatvorená  v zmysle  §  269  ods.  2  zákona  č.  513/1991   Z.  z.  obchodný  zákonni'k  v znení  neskoršĺch  predpisov
avnadväznosti   na   ustanovenia   zákona   č.   597/2003   Z.   z.   o financovani'   základných   Škôl,   stredných   škôl
aškolských   zariadení   v znení   neskorších   predpisov   azákona   č.   596/2003   Z.   z.   oštátnej   správe   v školstve
a Školskej  samospľáve a o zmene a doplnenĺ níektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Poskvtovateľ:
Názov:
Sídlo:

IČO:
Zastúpený:

8#o#ľojenie:
lBAN:

Príjemca:
Názov:
Sídlo:

IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Rudňany
Zapálenica  234, 053 23  Rudňany
00329533
Bc.Neuvirth Rastislav -starosta obce
VUB SNV
24 ] 20592/0200
SK03  0200 0000 0000 24120592

a

CVČ pri ZŠ, Komenského ulica 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

(Poskyĺovateľ a Prĺ]emca ďalej v  [exte zmlwy spolu len ako  „Zmluvné strany").

Článok 1.
Predmet zm]uvy a doba  p]nenia

1.     Zmluvné  strany  sa  zhodli,  že  starostlivosť  o potreby  detí  a mládeže  patri'  medzi  priority  samosprávy  a preto
sa  Poskytovatel'     bude   podiel'at'  na  podpore  a rozvoji  záujmového  vzdelávanía  deti'  a mládeže  v centľe

š:',náhn,:ä,sau,e:r,,e:%tag,eŕoäo::,s#á:saäéchoovau|,,:a:'žaTv,,:fonsyt,,Štdo;éoJč:uVž:Ľ:od;očajeé'sskájv:,ôýs:bbnyodsí,is::cme
na území   Poskytovatel'a a  za podmienok dohodnutých  v tejto Zmluve.

2.      Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 11.
Záväzky zmluvných strán a pravidlá finamcovania záujmového vzdelávania detí a  mládeže v CVČ

`     :o:ksru:r:oävzakä9:;;oČ?év:žá:,Iažvea: ,:roáei:edak:yá:šž:s: ta% z p:,íJnTnočvn:opPoosst#dn;yv ::ísLuíä;mmk:::t:#coo:

2.      Celková suma dotácieje súčtom pomemej časti dotácie na obdobíe od  1.  1. do 31. 8. pri'slušného kalendámeho
roka určenej  podl'a  počtu  detí  v CVČ  k   15.  9.  predchádzajúceho  kalendámeho  roka s trvalým  pobytom  na
územi'  Poskytovatel'a   a   dohodnutej  sumy  finančného  pľi'spevku  na dieťa  a rok  a pomemej  častĺ  dotácie  na
obdobie   od   1.   9.   do   31.12.   príslušného   kalendámeho   roka   určenej   podľa   počtu   detí   v   CVČ   k  15.   9.

priebežného kalendámeho roka s trvalým pobytom na územi' Poskytovateľa   a   dohodnutej  sumy finančného
pľfspevku na dieťa a rok.

3.     Žiaci sa priji'majú do cvč v temíne do  l5. 9. na obdobie príslušného školského roka písomným rozhodnutĺm
riaditeľa  Základnej   školy,   Komenského   ulica  3,   Smižany.  Na  účely  tejto  Zmluvy  môže  žiak  v pľiebehu



iŕso:ié:,ožr|:#oss,Ť:npč;t',:;,ľc:svt;i::ízr:azdĺťeŤonžcčť%vozdaožávv:žtťáôsvoošdkyo:sakp*v2ouť:#a?=aczĽ:nnaa#:|l:f:
bydliska  alebo  dlhodobé  zmeny  zdravotného  stavu,  ktoré  neumožnia  žiakovi  vykonávat'  činnosť  CVČ.

äle:n:e:;zíi:ví::s;`ái:oe:s:t:aä::énílt:o::aTaee:nei;gjat'té:h,:ž;%ž:*kn:ay:t|;;.:.v:a,:t.i;ÍJnáDeoačem?ä|Sn:čFeon,Žae.;;Í;'s,;'r:,oík!ab:e:
účely  tejto  Zmluvy  sa  učuje  kposlednému  dňu  v mesiaci,  v ktorom  sa  o ukončení  činnosti   rozhodlo
a Poskytovateľovi zaniká povinnost' poskytovať dotáciu na toto dieťa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

4.     Ak  záujmo\ý  útvar  CVČ  v priebehu  školského  roka  zanikne  a žiak  nebude  prijatý  do  iného  záujmového
útvaru, postupuje sa podl'a 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

Srpí;:Ját::Í;a;ädpá::Taá.:ä|E:aá`ttr'Foá::L:ve:,#tv:,oEt,a.;bcs:k"ármhun;í::Í::č*é.:ĽJíatá3ž.'5ak3n?r:äkJ':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 financovania škôl a Školských zariadení. Poskytovateľ poskytne dotáciu
na činnosť žiaka len v jednom záujmovom útvare. Zmena záujmového útvaru nemá vplyv na výšku dotácie.

7.   :;:oTkk:ý:;:mkz:na:íg::|ť::;ží|!#t::aťír:t::i::a::co?pčoič,í:oÉ::;Í:ľeuagš:kF;nžpo:pos#:žz':aä:žv:p:r;:;p::d:,:d,o::c;l:sfean:č:

mestského/obecného zastupiteľstva (Príloha č. 3 ),

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

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

10.   Poskytovateľ poukáže  dotáciu na činnost' CVČ  v troch  splátkach  vždy v termíne  do  15.  4.,15.  7.   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.  príslušného  kalendámeho  roka upravenej  o  prípadne
vzniknuté rozdiely z  vyúčtovania pomemej časti dotácie poskytnutej na obdobie od 1.  1. do 31. 8. príslušného
kalendámeho roka.

11.   Prijímatel'  je   povinný   predložiť   Poskytovatel'ovi   najneskôr   do   30.   9.   príslušného   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: : :;.   :::le?2,ťkl;,; äovsä#:J|ýd:tácy,;,,,skom 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 (podl'a ods.

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

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

povinné si navzájom vysporiadať   za obdobie od  1.1. do 31.  8. prislušného kalendámeho roka započítaním
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 Príjemcovi 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. príslušného kalendámeho roka.  Druhú časť dotácie poskytnutej  na obdobie od  1.  9.  do 31.  12. príslušného
kalendámeho  roka  sú  Zmluvné  strany  povinné  si  navzájom  finančne  vysporiadat'  najneskôr      do  20.1.
nasledujúceho kalendámeho roka.

14.   V pripade, že v priebehu roka dôjde k zániku CVČ v zriaďovatel'skej pôsobnosti Príjemcu alebo bude CVČ

#3ť:::e::así::enčšt:]äkÝghazvmtíoaáeľsít,op=íÍ::cíang:;á;]ĹeajĹeč:eovjnsnpýon#::o:zaííLo:ferr:žtdťeť;:ácíudo30dní



15.   Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na účel podl'a tejto Zmluvy.
16.Eaaá!:ej'aze#o`#äáj3šä.Oiy.,.E:sTeedn:,iúécheoh:'ica:e3n,ds±ei:yrozkvaersej:ij:a.svč:i:j.is::e.mvetovzeaj:g,gue|ýpias|cehnvdáän;

rok. Na vyžiadanie ju doručí Poskytovatel'ovi.

Článok 111.
Výška dotácie na žiaka a ka]endárny rok

1.     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  na  kalendámy  rok  2019  ana  žiaka  CVČ  strvalým  pobytom  na  území
Poskytovatel'a poskytne Poskytovatel' Príjemcovi dotáciu vo výške  75,--€.

2.     Pomemá  časť  dotácie  na  obdobie  od  1.  IX.  2019  do  31.12.  2019 je  dohodnutá  vo  výške  50,--EUR  na  2
žiakov.

3.     Pomemá  časť  dotácie  na  obdobie  od  1.  9.  2019  do  31.  12.  2019  upravená  o výšku  rozdielu  z vyúčtovania
dotácie za obdobie od  1.1.  2019 do 31.12.  2019 sa učí dodatkom k tejto Zmluve na základe predloženého
zoznamu žiakov CVČ podľa čl. 11, bod 8.

4.     Dotáciu na rok 2019 Poskytovatel' poskytne na deti podľa priloženého zoznamu v Prílohe č.1.   Za obdobie
1.9.2019 -31 ` 12.2019.

Článok IV.
Spôsob vykonávania kontroly 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 znení  neskoršĺch  predpisov  a podľa  zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej
kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov v sídle
Prij emcu dotácie.

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

3.     Zamestnanci Poskytovateľa  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 zachovávat' mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone prác vo verejnom záujme.

Článok v.
Závei.ečné ustanovenia

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

2.     Zmluvu možno meniť a dop{ňať len písomným dodatkom odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

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

4.     V prípade  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 vzt'ah uviedli do súladu so zmenou legislatívy.

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

6.     Táto Zmluva je vyhotovená v  4 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 2 vyhotovenia.

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



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

V Smižanoch dňa2. október 2019 v  :r.!.Píf l.y.!!.!.# .... díxra .4.P.... !!:.!!.!C/


