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ZMLUVA
o poskytnutí finančných prostriedkov záujmové vzdelávanie v centre voľného času,

ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území obce poskytovateľa
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany :

1. Obec Rimavská Baňa
Adresa: Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
V zastúpení: Mgr. Elena Polóniová
IČO: 00319015
( ďalej len poskytovateľ )

2. Mesto Hnúšťa
Adresa: Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa
V zastúpení: PhDr. Roman Lebeda, primátor mesta
IČO: 00318744
( ďalej len žiadateľ)

Článok 1.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu
poskytovateľa vo výške 39,50- € ( slovom tridsaťdeväťeurpäťdesiatcentov ) na
jedného žiaka na rok 2020 žiadateľovi na financovanie záujmového vzdelávania detí
s trvalým pobytom na území obce poskytovateľa v Centre voľného času Hnúšťa ( ďalej
len CVČ), ktoré je v zriaďovacej pôsobnosti žiadateľa, v zmysle ustanovení §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.

2. Zoznamy detí s trvalým pobytom na území obce poskytovateľa navštevujúcich CVČ
v príslušnom kalendárnom roku zahŕňajúce obdobie dvoch školských rokov (dve
tabuľky: za obdobie január až február; za obdobie september až december) tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Finančné prostriedky na kalendárny rok 2020 sa poskytujú podľa počtu žiakov
navštevujúcich CVČ so stavom k 01.01. a 15.09.bežného roka.

4. Výpočet finančných prostriedkov na príslušný rok:
počet detí x suma najeden mesiac činnosti x počet mesiacov =

1 X 39,5/6 X 2 = 13,17 €
4 X 39,5/6 X 4 = 105,33 €

k 01. 01. 2020
k 15. 09. 2020
celkom 118,50€

Cieľomje zabezpečenie riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj účasti detí v tomto
CVČ vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce poskytovateľa.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje previesť finančné prostriedky v určenej výške zo svojho
rozpočtu na účet žiadateľa bezhotovostným prevodom do 31.1 O. bežného roka na účet
vedený v Prima banka Slovensko a.s., číslo IBAN: SK38 5600 0000 0020 0329 2001.

Článok II.
Podmienky použitia finančných prostriedkov

1. Žiadateľ je oprávnený použiť poskytnuté finančné prostriedky len na úhradu
schválených výdavkov súvisiacich s chodom a činnosťou CVČ žiadateľa.



2. Finančné prostriedky je možné použiť najneskôr do 31.12. príslušného rozpočtového
roka.

3. V súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
musí byť o finančných prostriedkoch vedená účtovná evidencia.

Článok III.
Podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov

1. Ak žiadateľ nevyčerpá všetky poskytnuté finančné prostriedky, je povinný
nevyčerpanú časť vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 31.12.
príslušného rozpočtového roka.

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok
poskytnutia finančných prostriedkov a správnosti vyúčtovania finančných
prostriedkov dohodnutých v tejto zmluve.

3. Akékoľvek použitie finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v
rozpore s touto zmluvou je porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.

4. Žiadateľ je povinný použité poskytnuté finančné prostriedky zúčtovať najneskôr do
20. O 1. nasledujúceho rozpočtového roka.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie

1. Pri nakladaní s osobnými údajmi, s ktorými prídu zmluvné strany do styku pri plnení
ustanovení tejto zmluvy vrátane jej príloh, sú obe zmluvné strany povinné konať
v rozsahu a zmysle stanovenom ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle žiadateľa
v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Akékoľvek zmeny a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán
je určený jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli,
tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plniť.

V Rimavskej Bani dňa -~-~.. :.1.9..-J~i9...... V Hnúšti dňa....''.(:...(~.: .. f..~fa.'..·

za po~ytovateľa za žiadateľa


