/
ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ FINANCNÝCH PROSTRIEDKOV
NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
uzatvorená v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d)
zák. c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Cl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
POSKYTOVATEL: Obec Nižný Krucov
ICO: 00332615
Zastúpená: Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
Bankové spojenie: 4251257001/5600
Prima banka Slovensko,a.s.Michalovce
(dalej len IIPoskytovatel'lI)

Mesto Vranov nad Topl'ou
ICO: 00332933
Zastúpené: Ing. Ján Ragan
primátor
Bankové spojenie: 1636533659/0200
VÚB Vranov n/T.
(dalej len IIPrijímatel"')

Cl. 2
PREAMBULA
Poskytovatel' pri plnení svojej základnej úlohy a to starostlivosti o všestranný rozvoj obce
a o potreby jej obyvatel'ov, rešpektujúc prioritu obce, ktorou je starostlivost o potreby detí a
mládeže
uzatvára s prijímatel'om v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. c. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisova ust. § 7a zák. c. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytovaní financných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

tohoto znenia:
Cl.3
PREDMETZMLUVY
Poskytovatel sa zaväzujeposkytnút prijímatelovifinancné prostriedkyna záujmové
vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovatela vo veku od 5 do 15 rokov
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prijímatel sa zaväzuje použit poskytnuté financné
prostriedky na úcel dohodnutý v tejto zmluve.
Cl. 4
DOBA TRVANIA ZMLUW
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, na obdobie kalendárneho roka 2013.
2. Zmluva zaniká uplynutím casu, dohodou zmluvných

strán alebo zánikom prijímatela.

Cl.5
ÚCEL ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára za úcelom podpory a rozvoja záujmového vzdelávania detí a
mládeže s trvalým pobytom na území poskytovatela vo veku od 5 do 19 rokov (dalej len "žiak").
2. Prijímatel sa zaväzuje, že financné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy
použije výlucne na úhradu mzdy a odvodov na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov
prijímatela a na úhradu prevádzkových nákladov prijímatela
vynaložených v súvislosti s
výkonom záujmového vzdelávania žiakov.
3. Prijímatel sa zaväzuje, že prijatéfinancné prostriedky od poskytovatela použije efektívne
a hospodárne a o príjmoch a výdavkoch bude viest úctovné záznamy v rozsahu a spôsobom
ustanoveným osobitným právnym predpisom.
Cl. 6
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANCN'YCH PROSTRIEDKOV
A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Poskytovatel sa zaväzuje poskytnút prijímatelovi financné prostriedky na 1 žiaka vo
výške 20,00 EUR/ kalendárny rok 2013.
2. Výška poskytovatelom poskytnutých financných prostriedkov je urcená súcinom výšky
financných prostriedkov poskytnutých poskytovatelom na 1 žiaka a kalendárny rok 2013 a
zmluvnými stranami odsúhlaseným poctom žiakov prijatých prijímatelom na záujmové
vzdelávanie na rok 2013 vo výške 440,00 EUR.
3. Poskytovatel sa zaväzuje vyplácat prijímatelovi financné prostriedky vo výške
dohodnutejv bode2 tohto clánku takto:
vo výške 1/4 najneskôr do konca kalendárnehoštvrtroka na úcet 1636533659/0200.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku poskytovatelom poskytnutých financných
prostriedkov podla tohto clánku prehodnotia ku dnu 30. septembru 2013, vzhladom na zmenu
poctu žiakov prijatých prijímatelom na záujmové vzdelávanie v novom školskom roku 2013/2014.

Cl. 7
PRÁVAA POVINNOSTIZMLUVNÝCHSTRÁN
1. Prijímatel sa zaväzuje, že písomne požiada poskytovatela o poskytnutie financných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov najneskôr do 30.4.2013
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou žiadosti prijímatela o poskytnutie financných
príspevkov podla bodu 1 tohto clánku bude:

a) kópia prihlášky žiaka o prijatie na záujmové vzdelávanie podpísanej zákonným zástupcom

žiakaa

.

b) kópia rozhodnutia prijímatela o prijatí žiaka na záujmové vzdelávanie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel poskytne prijímatelovi financné prostriedky
vo výške podla cl. 6 tejto zmluvy na jedného žiaka a na jeden záujmový útvar.
4. Zmena záujmového útvaru v rámci prijímatela v priebehu školského roka nemá vplyv na
výšku poskytnutých financných prostriedkov podla tejto zmluvy. Prijímatel sa zaväzuje, že o tejto
zmene bude písomne informovat poskytovatela, najneskôr do 15 dní odo dna zmeny.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímatel môže prijat žiaka aj v priebehu školského roka
na záujmové vzdelávanie, ak mu to dovol'ujú personálne, priestorové a ekonomické podmienky. V
tomto prípade je prijímatel povinný dodatocne, najneskôr do 5 dní odo dna prijatia žiaka na
záujmové vzdelávanie, písomne požiadat poskytovatela o financné prostriedky na novoprijatého
žiaka vo výške zodpovedajúcej poctu kalendárnych mesiacov poskytovaného záujmového
vzdelávania do konca školského roka, príp. do konca kalendárneho roka 2013 podla platného
Uznesenia c.13 zo zasadnutia obecnéhozastupitel'stva zo dna 24.02.2013.

6. Ak žiak v priebehuškolskéhorokaskoncícinnost v záujmovomvzdelávaní prijímatela,
znížia sa financné prostriedky poskytnuté poskytovatelom o pomernú cast zodpovedajúcu poctu
mesiacov kalendárneho roka po skoncení cinnosti žiaka. Prijímatel' sa zaväzuje oznámit
poskytovatel'ovi skoncenie cinnosti žiaka v záujmovom vzdelávaní najneskôr do 5 dní odo dna
skoncenia cinnosti žiaka.
7 Prijímatel' je povinný predložit poskytovatel'ovi najneskôr do 30 dní po zániku tejto
zmluvy o poskytovaní financných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
vyúctovanie financných prostriedkov poskytnutých poskytovatelom podla tejto zmluvy.
Vyúctovanie bude obsahovat cerpanie rozpoctu - prijatých prostriedkov od poskytovatel'a.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímatel' je povinný najneskôr do 30 dní po zániku
zmluvy, vrátit na úcet poskytovatela
všetky financné prostriedky, ktoré neboli použité

prijímatel'omna záujmovévzdelávaniežiakovpodl'atejtozmluvy.

9. Prijímatel je povinný umožnit poskytovatelovi kontrolu údajov poskytnutých poskytovatelovi
na financovanie záujmového vzdelávania žiakov a za tým úcelom je povinný na požiadanie
poskytovatela
predložit poskytovatelovi
listiny a informácie obsahujúce
údaje o použití
financných prostriedkov poskytovatela na záujmové vzdelávanie žiakov.

Cl. 8
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu je možné menit a dopfnat len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených
dodatkov k zmluve.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany si zmluvu precítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpísali.
4. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je v zmysle § 5 zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
povinne zverejnovanou zmluvou, ktorá sa zverejnuje na internetovej stránke mesta.
6. Táto zmluva nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Nižnom Krucove, dna 23.4.2013

v

, dna... ............

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
..........................................................................

poskytovatel

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

prijímatel

