Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Staškov na rok 2014 na mzdy
a prevádzku centra voľného času

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ
Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
IČO: 00314293
DIČ: 2020553271
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0002 7961 5001

Príjemca
Obec Olešná
Olešná č.493, 023 52 Olešná
Zastúpený: Stanislav Novotný – starosta obce
IČO: 00314161
DIČ: 2020553172
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK47 5600 0000 0077 3552 1001

Uzatvárajú podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poskytnutí dotácie
na rok 2014:

II. Poskytnutie dotácie

1. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu podľa:
a) § 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 znení neskorších predpisov;
b) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov;
c) VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov.

III. Účel, výška a použitie dotácie

1. Poskytovateľ dotácie poskytuje príjemcovi dotáciu na činnosť CVČ podľa aktuálneho počtu
detí/žiakov navštevujúcich CVČ Olešná, na zabezpečenie záujmového vzdelávania pre deti vo
veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Staškov na obdobie kalendárneho
roka 2014.
2. Výška dotácie na jedno dieťa je určená VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov
pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Staškov vo výške
podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 60 € na žiaka na kalendárny rok 2014.
3. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti príjemcu (osobné a prevádzkové náklady).
4. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s dotáciou v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť jej
použitia. Príjemca je povinný viesť o poskytnutej dotácii účtovnú evidenciu v súlade
so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Dotáciu je možné použiť do 31.12.2014. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov
k danému dátumu je príjemca povinný tieto prostriedky vrátiť na účet poskytovateľa
do 31.12.2014 a súčasne zaslať avízo o úhrade nedočerpanej dotácie na adresu
poskytovateľa.

IV. Spôsob poskytnutia a vyúčtovanie dotácie

1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia
na základe žiadosti príjemcu po uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí dotácie.
2. Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy:
- do 15.06.2014 za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014 vo výške 1 188 €;
- do 31.10.2014 za obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014, výška dotácie bude upravená
po doručení rozhodnutí o prijatí dieťaťa/žiaka do CVČ k 15.10.2014.
3. Príjemca dotácie predloží vyúčtovanie použitej dotácie za rok 2014 v termíne do 31.01.2015.
Zúčtovanie dotácie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie
dotácie na schválený účel.
4. Ak príjemca dotácie v priebehu roka ukončí činnosť záujmového vzdelávania zúčtuje
poskytnutú dotáciu ku dňu skočenia činnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti
v tomto termíne vráti tiež nevyčerpanú dotáciu na účet poskytovateľa.
5. Ak žiak skončí činnosť v CVČ finančný príspevok sa zníži o pomernú časť zodpovedajúcu počtu
mesiacov kalendárneho roka po skončení činnosti žiaka. Príjemca doručí poskytovateľovi do
15 dní od oznámenia CVČ o skončení činnosti žiaka podklad na výpočet dotácie.

6. Ak záujmový útvar v CVČ počas školského roka, na ktorý bol žiak prijatý zanikne, a žiak
nebude prijatý do iného záujmového útvaru sa postupuje podľa ods. 5 čl. IV

V.

Kontrola použitia dotácie

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Príjemca je povinný umožniť a zabezpečiť povereným zamestnancom poskytovateľa vstup
do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, prekladať požadované doklady, informácie
a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú a to odo dňa účinnosti zmluvy
do 31.12.2014.
2. V prípade ukončenia činnosti vzdelávania detí/žiakov v priebehu kalendárneho roka táto
zmluva zaniká dňom ukončenia činnosti príjemcu.
3. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
4. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zúčastnených strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke obce Staškov.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží dve
vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

V Staškove, dňa 29.05.2014

Za poskytovateľa

Za prijímateľa

