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Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

___________________________ na rok 2019___________________________  
uzavretá podľa § 6 ods. 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, podľa § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

L Poskytovateľ:
Názov: Obec Hrabičov
Sídlo: Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov, SR
IČO: 00320650
V zastúpení: Ján Adámik, starosta obce - štatutárny orgán
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VUB, a.s. pobočka Žarnovica
SK63 0200 0000 0000 0472 2422

(ďalej v texte len „poskytovateľ“) na strane jednej

a

II. Prijímateľ:
Názov: Mesto Žarnovica
Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, SR
IČO: 00321117
V zastúpení: Kamil Danko, primátor mesta - štatutárny orgán
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Žarnovica
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 1482 4422
(ďalej v texte len „prijímateľ“) na strane druhej

po vzájomnej dohode uzatvárajú 
túto

zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 
na rok 2019:

Článok L
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva a povinnosti medzi 
poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí zo strany poskytovateľa prijímateľovi na záujmovú činnosť detí, 
rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí.
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2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu na záujmové vzdelávanie za 6 detí s trvalým 
pobytom v obci Hrabičov. Čiastka na 1 dieťa bude poskytnutá vo výške 35,00 eur/1 dieťa 
na rok 2019 (čiastka na dieťa za I. polrok alebo H. polrok poskytnutá vo výške 17,50 eur/1 
dieťa) t.j. spolu suma poskytnutej dotácie bude vo výške 140,00 eur, ktorú poskytovateľ 
poukáže bezhotovostne prevodom na účet prijímateľa č, SK72 0200 0000 0000 1482 4422 
do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Prijímateľ použije dotáciu na úhradu potrebných mzdových, odvodových 
alebo prevádzkových výdavkov spojených so zabezpečením záujmového vzdelávania 6 
detí s trvalým pobytom v obci Hrabičov v roku 2019, podľa zoznamu detí uvedeného 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve a to v rozpočtovej organizácii prijímateľa v Centre voľného 
času. Námestie SNP 24, 966 81 Žarnovica, IČO 37831844 v termíne do konca 
kalendárneho roku t.j. 31.12.2019.

4. Prijímateľ prijíma dotáciu z rozpočtu obce bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na zabezpečenie 
účelu, na ktorý sa dotácia poskytla. Taktiež zodpovedá za účelné a hospodárne použitie 
dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.

ČI. II
Iné dohodnuté podmienky

1. Prijímateľ je povinný v lehote do 29.02.2020 predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie 
poskytnutých prostriedkov.

2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na 
účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy, a to v termíne do 30 dní od ukončenia obdobia na 
ktoré sa zmluva vzťahuje, a to na účet poskytovateľa č. SK63 0200 0000 0000 0472 2422.

3. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí je oprávnený vykonať hlavný 
kontrolór obce Hrabičov v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 6 ods. 
22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť hlavnému kontrolórovi obce výkon 
tejto kontroly.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojim podpisom.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 1 deň 
po dni zverejnenia.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch a každý rovnopis má platnosť originálu, dva 
rovnopisy sú určené pre poskytovateľa a dva rovnopisy pre prijímateľa.
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4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí dňom 31.12.2019.

5. Prílohou číslo 1 tejto zmluvy je zoznam detí s trvalým pobytom v obei Hrabičov na ktoré 
obec Hrabičov poskytuje dotáciu na záujmové vzdelávanie mestu Žarnovica.

Za poskytovateľa:

v zastúpení Ján Adámik, 
starosta obce

Za prijímateľa: 

.— Mesto Žarnovica,

v Žarnovici dňa 04.11.2019

v zastúpení Kamil Ľjanko, 
primátor mesta*


