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Z M L U V A č.2020/72-003 

o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, 

Nové Zámky, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Podhájska 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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  

 

Zmluvné strany: 

 

1. Poskytovateľ:                                   OBEC PODHÁJSKA 

Adresa:     Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska 

Zastúpená starostom:   Mgr. Roman Ivan 

Bankové spojenie:    SK33 0200 0000 0001 7572 7172 

IČO:      00309192 

DIČ:      2021059425 

 (ďalej len „poskytovateľ“)  

 

2. Prijímateľ:                                       MESTO NOVÉ ZÁMKY 

Adresa:     Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky 

Zastúpené primátorom:   Mgr. art. Otokar Klein 

Bankové spojenie:    IBAN SK25 0200 0000 0001 7482 0172 

IČO:      00309150 

DIČ:      2021060756 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 30 € 

(slovom tridsať eur) ročne na jedného žiaka s trvalým pobytom v obci Podhájska,  

navštevujúceho CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa na rok 2020 pri 100 % 

plnení podielových daní, prijímateľovi na financovanie Centra voľného času (ďalej len 

„CVČ“) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti – mestu Nové Zámky.  

 

2. Účelom zmluvy je zabezpečenie riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj účasti žiakov v tomto 

CVČ s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov fyzického veku. 

 

 

Článok II. 

Výpočet dotácie a podmienky jej použitia 

 

1. CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa v školskom roku 2020/2021 navštevuje              

1 žiak s trvalým pobytom v obci Podhájska. 

 

2. A) Výpočet dotácie na rok 2020 za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020 je nasledovný: 

     1 žiak x (výška dotácie na 1 žiaka /12 mesiacov) x 4 mesiace = 1 x (30 € /12) x 4 = 

     10,00 € celková poskytnutá dotácia. 

 

3. Poskytovateľ je povinný dotáciu za mesiace september - december 2020 poskytnúť na účet 

prijímateľa do 30.11.2020. 
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4. Dotácia na školský rok 2020/2021 sa poskytuje podľa počtu žiakov navštevujúcich CVČ 

podľa stavu k 15.09.2020. 

 

5. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu schválených výdavkov 

súvisiacich s chodom a činnosťou CVČ prijímateľa. 

 

6. Dotáciu za mesiace september – december 2020 je možné použiť najneskôr do 31.12.2020. 

 

7. Prijímateľ berie na vedomie povinnosť viesť samostatnú evidenciu poskytnutých finančných 

prostriedkov. 

 

 10. O dotácii musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov vedená účtovná evidencia. 

 

 

Článok III. 

Podmienky vyúčtovania dotácie 

 

1. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť 

poskytovateľovi bez zbytočného odkladu: 

za mesiace september - december, najneskôr do 31.12.2020. 

 

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok poskytnutia 

dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve. 

 

3. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu dodržiavania účelu  

a podmienok poskytovania dotácie. 

 

4. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto 

zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona NR SR                 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Prijímateľ je povinný použitú poskytnutú dotáciu zúčtovať: 

    za mesiace september – december 2020, najneskôr do 20.01.2021. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom odsúhlaseným oboma účastníkmi 

zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.  

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej obsahom. 

 

3. Účastníci sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení povinností podľa tejto 

zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním.  
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4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po dvoch 

vyhotoveniach. 

 

5. Zmluvné  strany  berú na  vedomie,  že  zverejňovanie  tejto zmluvy   alebo akýchkoľvek jej 

prípadných  dodatkov v  súlade a v rozsahu podľa   zákona  č. 211/2000  Z. z. o  slobodnom 

prístupe k  informáciám  v  znení  neskorších   predpisov,  nie je porušením alebo ohrozením 

obchodného tajomstva. 

 

6. Táto   zmluva  nadobúda   platnosť  dňom  podpisu  jej   písomného   vyhotovenia obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

7. Táto   zmluva   nadobúda   účinnosť   nasledujúcom dňom  po  dni jej zverejnenia na 

webovom sídle poskytovateľa. 

 

 

 

 

 

V Podhájskej 20.11.2020                                                V Nových Zámkoch 01.12.2020 

      

 

 

 

 

 

..........................................                         .............................................. 

    Mgr. Roman Ivan                                                              Mgr. art. Otokar Klein 

       starosta obce                                                                           primátor mesta 

      

 

        


