Zmluva
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Vrbov, ktoré
navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit

Poskytovateľ dotácie:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

Obec Vrbov
Mgr. Tatianou Faltinovou – starostkou obce Vrbov
VÚB, a.s. Poprad, č. ú. 28525562/0200
00326721
2020697371

Príjemca:
Zastúpené:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
BIC:

Mesto Svit
Ing. Miroslavom Škvarekom, MPH – primátorom mesta
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
IBAN: SK600200 0000 0000 24727562
00326607,
2021212754
SUBASKBX (SWIFT)

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 9 ods. 12 písm. b) až g)
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Vrbov č. 1/2013 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta (ďalej len „VZN“)
a prílohy č. 3 k VZN, podľa Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády
SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov túto zmluvu:
Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vrbov v sume 132,10 €,
(slovom: jednostotridsaťdva eur desať centov), ktorú poskytne poskytovateľ príjemcovi na
záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit takto:

1. CVČ pri Základnej škole, Mierová 134, 059 72 Svit, v sume 132,10 €.
1.2.

Dotácia sa poskytuje na obdobie január až december 2015 a možno ju použiť do 31.12.2015
vrátane zúčtovania s bankou.
Čl. II.
Spôsob poskytnutia dotácie, podmienky použitia a vyúčtovanie dotácie

2.1.

2.2.
2.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na žiaka do 15 rokov , ktorý
uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte ustanovenom v Čl. I. tejto zmluvy
vo výške určenej uznesením OZ Vrbov č.6/2015, t.j. 66,05 € na žiaka a rok.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť si povinnosti podľa ustanovenia v Čl. I. na základe tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom.
Prijímateľ poskytne poskytovateľovi, ktorého deti a žiaci navštevujú centrum voľného
času menný zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Vrbov s uvedením ich adresy a
dátumu narodenia. Súčasťou toho zoznamu je aj fotokópia prihlášky žiaka, rozhodnutia
riaditeľa CVČ o prijatí žiaka.
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2.4.

2.5.

Dotácia sa bude v roku 2015 vyplácať nasledovne : do 31. 08.2015 to budú 2/3
z celkovej sumy a 1/3 po predložení dokladov na nový šk. rok uvedených v článku II ods.
2,3 tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje včas a riadne platiť dotáciu na žiaka, ktorý uskutočňuje
mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ prijímateľa. Po úhrade dotácie pošle poskytovateľ
prijímateľovi avízo o platbe a počte žiakov na ktorých prispieva.
Čl. III.
Kontrola použitia dotácie

3.1.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

CVČ je povinné viesť riadnu evidenciu dochádzky detí s trvalým pobytom v obci
Vrbov a na vyúčtovanie dotácie alebo na požiadanie obce poskytnúť túto evidenciu ku
kontrole. Taktiež je povinné umožniť
a zabezpečiť povereným zamestnancom
poskytovateľa vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, predkladať
požadované doklady , informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.
CVČ je povinné v prípade ukončenia dochádzky žiaka do CVČ informovať o tejto
skutočnosti obec .
Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
Ak príjemca dotácie poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka ukončí, zúčtuje
poskytnutú dotáciu najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti a v tejto lehote vzájomne
vysporiadajú finančné záväzky z dotácie.
V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov musia byť tieto vrátené
do 30 dní na účet poskytovateľa.
V prípade vrátenia dotácie v priebehu rozpočtového roka je prijímateľ dotácie povinný
poukázať ju podľa pokynov poskytovateľa na jeho účet a zaslať avízo o jeho úhrade.
Prijatú dotáciu je prijímateľ povinný každoročne riadne zúčtovať najneskôr do 15 dní po
skončení kalendárneho roka.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia

4.1.

4.2.
4.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú že je zrozumiteľná
a určitá, vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu , nie je uzatvorená v tiesni, za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a jej účinnosť je nasledujúci
deň po zverejnení na webovej stránke účastníkov zmluvy
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch , pričom si každá strana ponechá
dva exempláre.

Vo Vrbove dňa 14.04.2015

Vo Svite dňa.27.04.2015

Mgr. Tatiana Faltinová, v.r.
starostka Obce Vrbov
poskytovateľ

Ing. Miroslav Škvarek, v.r.
primátor mesta Svit
prijímateľ
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