Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
uzatvorená v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Obec Vyšná Myšľa
so sídlom Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 00324914
DIČ: 2021245149
IČ DPH:
štatutárny orgán: Paulína Guľášová, starostka obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko
číslo účtu: 0483886001/5600
IBAN: SK67 5600 0000 0004 8388 6001
(ďalej len „Poskytovateľ“)

PRIJÍMATEĽ:

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
so sídlom Parková 27, 821 05 Bratislava
IČO: 00587141
DIČ: 2020752822
IČ DPH:
štatutárny orgán: Sr. M. Justína Ivana Kostúrová OP, generálna predstavená Kongregácie
sestier dominikánok bl. Imeldy
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: 5034954964/0900
IBAN: SK26 0900 0000 0050 3495 4964
(ďalej len „Prijímateľ“)
(spolu tiež „Zmluvné strany“)

Čl. II
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2014 (ďalej len „Zmluva“).

Čl. III
PREDMET ZMLUVY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území Poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
a Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto
Zmluvou.
Čl. IV
ÚČEL ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území
poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Príjemcu (ďalej len
„Centrum voľného času“).

Čl. V
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí (ďalej len „Dotácia“) budú Prijímateľovi poskytnuté v dvoch
častiach. Prvá časť Dotácie za obdobie od 1.1.2014 do 31.8.2014 bude Prijímateľovi poskytnutá
do 30.6.2014 a druhá časť za obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014 bude Prijímateľovi poskytnutá do 30.11.2014.
2. Celková výška Dotácie poskytovanej na financovanie záujmového vzdelávania v období od 1.1.2014 do 31.8.2014
zodpovedá dvom tretinám súčinu výšky finančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie jedného
dieťaťa a počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v Centre voľného času k 15.9.2013 uvedeného v žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (ďalej len „Žiadosť“).
3. Výška Dotácie podľa bodu 2. je 40,00 € (slovom štyridsať eur).
4. Celková výška Dotácie poskytovanej na financovanie záujmového vzdelávania v období od 1.9.2014 do 31.12.2014
zodpovedá jednej tretine súčinu výšky finančných prostriedkov prislúchajúcich na záujmové vzdelávanie jedného
dieťaťa a počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v Centre voľného času k 15.9.2014 uvedeného
v oznámení o počte žiakov prijatých na záujmové vzdelávanie v školskom roku 2014/2015 (ďalej len „Oznámenie“).
5. Dotácia podľa bodu 4. bude poskytnutá do 30 dní odo dňa doručenia Oznámenia Poskytovateľovi. Poskytovateľ
bezodkladne pošle Prijímateľovi avízo o výške dotácie a dni jej odoslania na účet Prijímateľa.

Čl. VI
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.
2.
3.

4.

Príjemca je oprávnený využiť Dotáciu výlučne na financovanie záujmového vzdelávania detí v Centre voľného
času.
Príjemca je povinný Dotáciu použiť do 31. decembra 2014. Finančné prostriedky nepoužité do 31.
decembra príslušného kalendárneho roka je príjemca povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného
odkladu najneskôr do 15. januára 2015 s avízom o splnení tejto povinnosti.
Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods. 3
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. k) až m) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie Dotácie a predložiť ho Poskytovateľovi v termíne do 20. januára
2015.

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5a a nasl. zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vo Vyšnej Myšli, dňa 21.05.2014

….....................................................................
Poskytovateľ

V Bratislave, dňa 26.05.2014

….....................................................................
Prijímateľ

