Zmluva č. 1/2020
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka č. 1/2020
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej iba „zákon č. 40/1964 Zb.“), § 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, § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Čl. 1
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:

Obec: Kamienka
Sídlo: Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou
Zastúpený: Ing. Benjamín Blaha
IČO: 00323110
DIČ: 2021232664
Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.
Číslo účtu: SK86 5600 0000 0042 3857 0001
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Príjemca:

Mesto Humenné
zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Dargovských hrdinov 19
v Humennom
Sídlo zriaďovateľa: Kukorelliho 34, 066 08 Humenné
Zastúpený: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta
IČO: 00323021
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625551979/1100
Sídlo CVČ: ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné
CVČ zastúpené: Mgr. Adriana Bodová, riaditeľka školy
Variabilný symbol: ....................
Špecifický symbol: 85294
(ďalej len „príjemca“)
Čl. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť CVČ pri ZŠ
Dargovských hrdinov 19, Humenné, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom mimo mesta
Humenné.
2. 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 (ďalej
iba „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
(b)zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
Účel, výška a použitie dotácie
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu na mzdy a prevádzku Centra voľného času
pri ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom na kalendárny rok 2020 pre počet 3 deti
s trvalým pobytom na území obce.
2. Výška dotácie na jedno dieťa na rok 2020 je 24 eur.
3. Celková ročná výška dotácie sa určí ako súčin počtu detí uvedených v ods. 1 a výšky
dotácie na jedno dieťa.
4. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky – na mzdy a prevádzku záujmového
vzdelávania.
Čl. 4
Mechanizmus poskytnutia dotácie
1. Podiel

dotácie na jeden mesiac je 1/12 celkovej výšky stanovenej v Čl.3.
ods.3.Poskytovateľ poskytne dotáciu v mesačných splátkach vo výške 1/12 stanovenej
ročnej dotácie vždy do 28. dňa bežného mesiaca. Pri celkovej ročnej dotácií nižšej ako 50
eur sa dotácia poskytne v dvoch splátkach, v termíne do 30.06.2020 a do 10.12.2020.
2. Pri zistení poklesu počtu detí v Centre voľného času k 15.9.2020 o viac ako 20 %
z pôvodného počtu poskytovateľ zníži ročnú dotáciu o čiastku zodpovedajúcu zníženiu
počtu detí.
3. Súčasťou zmluvy je zoznam detí, na ktoré poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia).
Čl. 5
Vyúčtovanie dotácie prijímateľom
1. Príjemca dotácie je povinný vykonať zúčtovanie dotácie raz ročne; termín a spôsob
zúčtovania určuje poskytovateľ dotácie.
2. Ak príjemca dotácie poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka ukončí, zúčtuje
poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti
a v tomto termíne vráti nevyčerpanú dotáciu na účet poskytovateľa. Ako variabilný symbol
uvedie svoje IČO.
Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s dotáciou a je povinný 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 (ďalej iba „zákon č.523/2004 Z. z.“)
pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
2. Príjemca je povinný o poskytnutej dotácií viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
2. Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2020.
3. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi
zástupcami zúčastnených strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý účastník zmluvy dostane dve
vyhotovenia.
5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa správajú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. a všeobecnými ustanoveniami ďalších všeobecnozáväzných predpisov.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne
a na znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.
V Kamienke dňa 13.03.2020
Za poskytovateľa

-----------------------------------------Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

V Humennom dňa
Za Centrum voľného času:

-------------------------------------------Mgr. Adriana Bodová
štatutárny zástupca CVČ

V Humennom dňa
Za príjemcu:

----------------------------------------PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

