Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť
žiakov v centre voľného času na rok 2019
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník v
zmysle neskorších predpisov v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov v roku 2013 pre
centrá voľného času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9d ods. 2 zákona č. 597/2003
Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, všeobecne záväzného nariadeniaobce Kurima č. 1/2013o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poliakovce č.
74 o financovaní detí/žiakov vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Poliakovce navštevujúcej CVČ mimo obce Poliakovce.
Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obec Poliakovce,
v zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Tvardzikom
IČO subjektu:

00322504

DIČ subjektu:

2020623396

Prijímateľ: Obec Kurima,
v zastúpení starostom obce Jánom Bartošom
Klepár 1
086 12 Kurima
IČO subjektu:

00322245

DIČ subjektu:

2020623209

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko
IBAN: SK90 5600 0000 0036 2111 4004
Číslo bankového účtu subjektu: 3621114004/5600

sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok
2019 nasledovne:
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti na
rok 2019 je úhrada výdavkov za žiaka centra voľného času pri základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima, ktorý má trvalý pobyt na území obce Poliakovce.

Čl. III
Centrum voľného času
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima poskytuje mimoškolskú záujmovú činnosť
Centrum voľného času pri Základnej škole v Kurime Družstevná 222,Kurima, ktorého
zriaďovateľom je obec Kurima a je súčasťou Základnej školy ako subjektu s vlastnou právnou
subjektivitou.
Čl. IV
Výška a splatnosť úhrady
1. Obec Poliakovce sa zaväzuje uhradiť náklady na žiaka s trvalým pobytom na jej
území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte podľa
ustanovenia čl. III tejto zmluvy vo výške určenej uznesenímobecného zastupiteľstva
obce Poliakovce č. 74 vo výške 30,00 € na žiaka a rok pre23 žiakov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia Čl. IV ods.1 tejto
zmluvy bezhotovostným bankovým prevodom.
3. Fakturačné obdobie je v dvoch splátkach - prvá do 30. 6. podľa počtu detí k 1. 1
v danom kalendárnom roku, druhá do 31. 10. podľa počtu detí k 30. 9. príslušného
kalendárneho roka.
Čl. V
Ostatné dojednania
1. Obec Kurima poskytne obci Poliakovce, ktorej deti a žiaci s trvalým pobytom v obci
na území obce navštevujú centrum voľného času pri základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kurima, menný zoznam žiakov CVČ.
2. Obec Poliakovce je povinná včas a riadne platiť náklady za žiaka s trvalým pobytom
na jej území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima.
3. Výška dotácie schválenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Poliakovce, číslo
74 na žiaka a rok sa môže prehodnotiť počas príslušného kalendárneho roka
vzhľadom na vývoj plnenia podielových daní a následne upraviť.
4. K 1. septembru nového školského roka na základe podkladov vedenia ZŠ aktualizovať
počet detí navštevujúcich CVČ z obce Poliakovce.
5. 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 pri jej používaní zachovávať
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
6. Príjemca je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú
finančnú kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou
dotáciou podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a finančnom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že obec neposkytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie svojich
žiakov v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima, obec bude žiadať úhradu
finančných nákladov na žiaka v plnej výške od žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú , slobodnú a vážnu vôľu, nie je
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpísali.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy.
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán si
ponechá jeden exemplár.
V Kurime,30.4.2019

...........................................
Ján Bartoš
starosta obce

............................................
Ing. Jaroslav Tvardzik
starosta obce

