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PREDMET

I.
ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie finaněných prostriedkov z rozpočtu obce Yiťazovce
formou dotácie na financovanie osobných a ptevádzkových výdavkov príjemcu súvisiacich s
podporou záujmového vzdelávania detí am|ádeže s trvalým pobytom na území obceYíťazovce Vo
veku 5-15 rokov.
Poskýovateť poskytuje príjemcovi dotáciu v zmysle
Čt.n. ods. 15 písm.!) zákonač.325120|2Z.z.,ktoýmsa menía dopíňazákonč,.597l2OO3
Z.z, o financovaní ZŠ,SŠa školských zariadeniv znenineskoršíchpiedpisov
$ 19 zákona č:.52312004 Z.z. o rozpočtových pravidtách verejnej správy a o zmene a
doplneníniektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov
$ 7 zákona ě. 583/2004 Z.z. o rozpoětových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplneníniektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov
VZN č' 0ll20l3 o určenídotácie na podporu financovania záujmovéhovzdelávania detí a
m|ádežes trvalým pobyom nauzemí obceYiťazovce, ktorým obec vymedzuje predmet
dotácie, príjemcu dotácie, určujevýšku a účeldotácie

il.

vÝŠre,ÚČpra pouŽrm oorÁcm
1/ obecné zastupiteťstvoobce Yiťazovce VZN ě' ll20|3 o poskýovaní dotácie na vyššieuvedený
výšku dotácie v sume 36 € na jedno dieťavo veku 5-15 rokov/kalendárny rok
účelurčujezék|adn'ú
Na základe sumarizovaných zoznamoch detí predloŽených žiadateÍmi o dotáciu na vyššie
uvedený účelzákladná výška dotácie sa delí v alikvótnej ěiastke v závislosti od počtuCVČ, ktoré
diet'a navštevuje(v zmysle schváleného VZN ě. I/20I3 o poskytovaní dotácie maximálne trom

cvc )

Príjemcovi dotácie vznikánárok na poskytnutie mesačnejdotácie v prípade,že dieťanavštívi
záujmový kruŽok minimálne lx v mesiaci.

2l Dotácia je účelovoviazanána financovanie osobných a prevádzkových výdavkov.
3l Pri pouŽiti dotácie zabezpečiťhospodárnosť'efektívnost'a účinnosť.

m.

TERMÍN A SPoSoB PoSKYTOVANIA DoTÁCIE
obec poskytne dotáciu štvrt'ročne
vŽdy do 15. dňa nasledujúcehomesiaca v alikvótnej čiastkea
to nazák|ade príjemcom predloŽenej dochádzky Žiaka navštevujúcehoCVČ bezhotovostne na
príslušnýúěet.
IV.
OSOBITNÉ usraNoVENIA
l/ Príjemcadotácie zodpovedá za hospodárenies dotáciou a je povinný v zmysle $ 19 zákona č.
52312004Z.z. o rozpočtovýchpravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneníneskoršíchpredpisov pri jej použiti zachovávaťhospodárnosť,efektívnosťa účelovosť.
2l Prijemca je povinný o poskytnutej dotácii viesť úětovnúevidenciu v súlade so zákonom č.
43 I 12002o účtovníctve.
3/ Príjemcaje povinný umožniťposkýovateťovi vykonať vecnúkontrolu' priebeŽnúalebo následnú
kontrolu hospodárenia s poskynutou dotáciou podl'a zákonač,.50212001Z.z. o finaněnej kontrole a
vnútornomaudite a o zmene a doplneníniektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov.
4/ Príjemca dotácie je povinný aktualizovať zoznarn detí v termíne do 30.09.' ktoré k 15.09.
príslušného
kalendárneho roka na zák|ade rozhodnutia o prijatí dieťaťado CVČ budúnavštevovať
centrum voťnéhočasu v novom školskom roku a zároveřl je povinný predloŽit' zúčtovanie
poskýnutej dotácie k 15.12.príslušného
kalendárnehoroka.
5/ Poskytovateť dotácie si vyhradzuje právo zmeniť výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu v
závislosti od výšky podielových daní pre obec Víťazovce na rok 2OI3. Zmena dotácie bude
príjemcovi oznámenápísomne azapracovaná v dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie.

V.
Z^vpnpČNÉUSTANoVENIA
Il Zm|wanadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a úěinnosťdňom nasledujúcimpo
jej zverejnení.
2/ Zm\uvaje platná na dobu určitúa koněídňom 3I.|2.20I3.
3/ Podmienký t.jto zmluvy je moŽné meniť a dopíňaťpo vzájomnej dohode formou dodatku k
zmluve.
4l Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami ďalšíchvšeobecnezávázný ch predpisov.
5l Zm|uvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvéraji slobodne, vážne a ztozlsrriteťne a na znak
súhlasus jej obsahom a vól'ou bý'ňou viazaniju podpisujú.
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