
ZMLUVA

o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu Obce Šuňava v zmysle zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa VZN obce Šuňava č.

5/2015, Dodatku Č. 1 k VZN zo dňa 18.02.20210 zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej: "zmluva") uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov: Obec Šuňava

Zastúpená: Stanislavom Kubaským - starosta obce

Sídlo: Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava

IČO: 00326437

DiČ: 2021212710

Bankové spojenie: 1600853001/5600

IBAN: SK47 56000000001600853001

(ďalej aj ako "poskytovateľ")

Príjemca:

Názov: Mesto Svit

Zastúpené: Ing. Dáša Vojsovičová - primátorka mesta

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32,05921 Svit

IČO: 00326607

DiČ: 2021212754

Bankové spojenie: VÚB Poprad

IBAN: SK60 0200 0000 000024727562

(ďalej aj ako "prijímateľ")

I.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
poskytovateľom a príjemcom, pri poskytnutí do t á cie na záujmové vzdelávanie detí v
Centre voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit (ďalej len: "CVČ"), pre deti s
trvalým pobytom v obci Šu ň a vana školský rok 2 O 2 O /2021 (ďalej aj: "školský rok"), v
zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských



zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Poskytovatel' sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne dotáciu (ďalej aj:
"príspevok") na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na
území obce Š u ň a vana účet príjemcu a príjemca sa zaväzuje tento príspevok použiť na:

- mzdy a odvody do poistných fondov pedagogických a nepedagogických zamestnancov
CVČ, odmeny a odvody na základe dohôd o pracovnej činnosti pre vedúcich
záujmových útvarov,

- nákup materiálu potrebného pre záujmové vzdelávanie detí,
- úhradu nákladov spojených so záujmovým vzdelávaním detí.

II.
Výška príspevku

1. Poskytovatel' poskytne príjemcovi príspevok v sume 7 5 - € na dieťat rok (slovom
sedemdesiatpäť eur) v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Šuňava č. 143/2021
a podľa VZN č. 5/2015 Celková výška príspevku na rozpočtový rok 2020/2021 je 525,- €
(päťstodvadsaťpäť eur) - na 7 detí navštevujúcich záujmové útvary.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha - Zoznam detí, ktorých sa pridelenie príspevku
týka.
2. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami poskytne obec príspevok na účet príjemcu
jednorazovo.

III.
Podmienky použitia dotácie

1. Prijímateľ sa zaväzuje vykonávať záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území
obce poskytovateľa.
2. Poskytnutý príspevok je účelovo viazaný a prijímateľ sa ich zaväzuje použiť v zmysle § 19
ods. 3 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov len na účel, ktorý je uvedený v článku l., v ods. 2 tejto zmluvy. Príjemca tiež
zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať príspevok na účet príjemcu do termínov v zmysle čl. II
bod 2. Príjemca môže finančnú dotáciu použiť najneskôr do 31.12.2021. .
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle článku I. tejto zmluvy je príjemca povinný vyúčtovať v termíne
do 31.01.2022.
5. Príjemca predloží poskytovateľovi písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na záujmové
vzdelávanie v termíne uvedenom v ods. 4 a zároveň k vyúčtovaniu doloží:

a) Príjemca predloží k písomnému vyúčtovaniu kópie účtovných a daňových dokladov
vzťahujúcich sa na použitie poskytnutej dotácie. Týmto nie je dotknuté právo obce a •
kontrolných orgánov obce alebo kontrolných štátnych orgánov požadovať predloženie
týchto daňových a účtovných dokladov

b) evidenciu prihlásených detí do záujmového vzdelávania detí v CVČs trvalým pobytom
na území obce Šuňava s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a názvu
navštevovaného záujmového útvaru.

6. Príjemca je povinný vrátiť poskvtovatelovl finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel



dohodnutý v článku I. tejto zmluvy, a to v plnej výške poskytnutého príspevku, na účet
poskytovatel'a najneskôr do 31.01.2022.
7. Povinnosť príjemcu vrátiť finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak poskvtovatel'ztstt
dôvod na vrátenie príspevku z predloženého vyúčtovania v zmysle ods. 5. Povinnosť sa
vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných prostriedkov, ktoré neboli použité v súlade s touto
zmluvou.

8. Príjemca je povinný vrátiť príspevok nevyčerpaný k termínu uvedenému v ods. 3, na účet
poskytovateľa do 10 pracovných dní od tohto termínu.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Príjemca vyhlasuje, že údaje o počte detí uvedených v žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie zaslanej poskytovateľovi sú pravdivé.
3. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží príjemca, 1 CVČ a 1
poskytovatel'.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tejto zmluvy si riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak
súhlasu ju podpisujú.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle obce Šuňava
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Ing. Dáš~Vbjsovičová

primátorka mesta Svit

Stanislav 1<ubaský

starosta obce Šuňava



Centrum voľného času, Mierová 134, 05921 Svit

v
Zoznam detí, členov záujmových útvarov v eve Svit

v školskom roku 2020/2021
v

s trvalým pobytom v obci Suňava

P. č. Priezvisko a meno
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--l Dátum n~n·~rlP.ni;TAti~:~:~~~h-::'-h~~A:l:"L--~1--- --;-~l1;1TlnvVútvar
---------

Menovaní boli rozhodnutím riaditeľky k 15.09.2020 prijatí do záujmových útvarov
Centra voľného času vo Svite.

Vo Svite dňa 13.10.2020
Mgr. Valéria Černohorská

riaditel'ka CVČ Svit
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