Zmluva
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Ostrovany
v centrách voľného času zriadených mimo územia obce Ostrovany

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov s prihliadnutím na rozdeľovanie výnosu dane z príjmov v roku 2017 pre centrá voľného
času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na
§ 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s poukazom na Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 82/2013 zo dňa 30.4.2013 a Uznesenie Obecného zastupiteľstva v
Ostrovanoch č. 17/2019 zo dňa 15. 3. 2019.

Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov:
Obec Ostrovany
Zastúpená:
Mgr. Rastislavom Popušom – starostom obce
Sídlo:
082 22 Ostrovany 60
IČO:
00690554
2020732527
DIČ:
IBAN:
SK02 5600 0000 0005 9246 8001
BIC kód banky:
KOMASK2X
(ďalej aj ako „obec“ alebo „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Názov:
Obec Medzany
Zastúpená:
Jozefom Kipikašom – starostom obce
Sídlo:
082 21 Medzany 152
IČO:
17149002
DIČ:
2020545076
IBAN:
SK40 0200 0000 0009 3472 8572
BIC kód banky:
SUBASKBX
(ďalej aj ako „obec“ alebo „prijímateľ“)
prehlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy:

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí, s trvalým pobytom na území obce Ostrovany, na rok 2019, ktoré navštevujú
centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa
nachádza na území obce Medzany.
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2. Predmetom zmluvy je záväzok prijímateľa realizovať záujmové vzdelávanie detí v CVČ počas
celého kalendárneho roka 2019 v rozsahu a v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Zoznam detí, ktorým bude poskytnuté zo strany prijímateľa záujmové vzdelávanie podľa vyššie
uvedeného tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
Čl. III
Centrá voľného času
V zriaďovateľskej pôsobnosti
zariadenia:

poskytujú mimoškolskú záujmovú činnosť tieto

prijímateľa

- CVČ pri Základnej škole Medzany, ktorého zriaďovateľom je Obec Medzany.
Čl. IV
Výška finančného príspevku, splatnosť
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok na žiaka s trvalým pobytom na jej
území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjektoch podľa ustanovenia čl. III
tejto zmluvy vo výške určenej Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2019 vo výške 40 € na
žiaka a rok.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia čl. IV ods. 1 tejto zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa,
SK 40 0200 0000 0009 3472 8572
VS 172019.
3. Finančný príspevok je splatný jednorázovo po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmluvy po
zverejnení na internetovej stránke obcí.
Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa, neoddeliteľnou
súčasťou ktorej je menný zoznam žiakov navštevujúcich CVČ v pôsobnosti žiadateľa.
Žiadosť na rok 2020 podáva zriaďovateľ CVČ do 31. októbra 2019. K žiadosti doloží:
a) zoznam detí, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,
b) fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ,
c) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ.
2. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi, najneskôr pri jej uzavretí, platné a aktuálne
rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka a platnú zriaďovaciu listinu CVČ.
Na účely kontroly aj časový harmonogram činností záujmového útvaru a miesto výkonu činností
záujmového útvaru, meno a priezvisko vedúceho ZÚ a kontakt na neho.
3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť finančný príspevok riadne a včas za žiaka s trvalým pobytom
na jeho území subjektu, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť.
4. Prijímateľ je oprávnený použiť finančný príspevok len na účel, na ktorý mu bol poskytnutý- t.j.
na financovanie mimoškolskej záujmovej činnosti v CVČ a je oprávnený použiť finančné
prostriedky len na úhradu miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,
poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na
doplnkové dôchodkové sporenie a prevádzku školy a pri ich použití je povinný zabezpečiť
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hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Použitie verejných prostriedkov v rozpore
s určeným účelom je považované za porušenie finančnej disciplíny v súlade s § 31 ods.1 písm. a)
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách”).
5. Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poskytovateľovi skutočnosti,
ktoré majú vplyv na poskytnutie, resp. na výšku poskytovaného finančného príspevku. Použitie
verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných
prostriedkov je považované za porušenie finančnej disciplíny v súlade s § 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.
V prípade, že dieťa prestane byť členom CVČ alebo nebude toto CVČ navštevovať, je potrebné aby
vedúci útvaru túto skutočnosť okamžite písomne nahlásil riaditeľovi CVČ a poskytovateľovi
a uviedol dôvody ukončenia činnosti. Následne po prehodnotení dôvodov a prepočítaní nákladov
dieťaťa po dobu členstva v CVČ bude stanovený spôsob vrátenia adekvátnych finančných
prostriedkov poskytovateľovi bezhotovostným prevodom podľa čl. V ods. 7 tejto zmluvy.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 30% poskytnutého finančného
príspevku, predložiť do 31.01.2020 poskytovateľovi ročné vyúčtovanie poskytnutého finančného
príspevku.
7. Prijímateľ je povinný vrátiť finančný príspevok, ktorý nebolo možné použiť v roku 2019 na
dohodnutý účel a v dohodnutom rozsahu, na účet poskytovateľa SK02 5600 0000 0005 9246 8001,
KOMASK2X najneskôr do 28.02.2020. V prípade, že poskytovateľ uzavrie s prijímateľom zmluvu
o financovaní záujmovej činnosti aj na rok 2020, takto vzniknutý preplatok sa započíta na tento rok
a prijímateľ nie je povinný postupovať podľa prvej vety.
8. Prijímateľ a poskytovateľ berú na vedomie, že ostatné spôsoby porušenia finančnej disciplíny sú
uvedené v § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a určitá
a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán si ponechá
jeden exemplár.
V Ostrovanoch dňa ........................

V Medzanoch dňa ..............................

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:
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