
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ NÁKLADOV

NA MIMOŠKOLSKÚ ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ DETÍ

NAROK2020

č. 06/2020/PRIM

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v zmysle neskorších predpisov a v súlade s§ 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

OBEC BREZOV

v zastúpení starostom obce Mgr. Ladislavom Lukáčom

IČO: 00321893

MESTO GIRALTOVCE

v zastúpení primátorom mesta Mgr. Jánom Rubisom

Dukelská 77/75

087 01 Giraltovce

IČO: 00321982
DIČ:2020778760

Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522

sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí na rok 2020.

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí na
rok 2020 je úhrada výdavkov za deti Centra voľného času, ako súčasti Spojenej školy,
Dukelská 26/30, Giraltovce, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Giraltovce, ktoré majú
trvalý pobyt na území obce Brezov.
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ČI.Ul.
Centrum voľného času

1. V zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa poskytuje mimoškolskú záujmovú činnosť toto
zariadenie: Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy, Dukelská 26/30,
Giraltovce, ktorého zriaďovateľom je Mesto Giraltovce.

Čl. IV.
Výška a splatnosť úhrady

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na dieťa s trvalým pobytom na jej území, ktorý
uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte podľa ustanovenia Čl. III. tejto
zmluvy vo výške 50 € na kalendárny rok a žiaka určenej Obecným zastupiteľstvom obce
Brezov uznesením č. 49/7/2020 zo dňa 07.05.2020.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia Čl. IV. ods. l tejto zmluvy
bezhotovostným bankovým prevodom. Variabilným symbolomje číslo predmetnej zmluvy.

3. Fakturačné obdobie je v dvoch splátkach - prvá do 30. 05. podľa počtu detí k 01.01.
v danom kalendárnom roku, druhá do 31.10. podľa počtu detí k 30.09. príslušného
kalendárneho roka.

Čl. v.
Ostatné dojednania

1. Prijímateľ predloží poskytovateľovi údaje o tom, ktoré deti s trvalým pobytom na jeho
území navštevujú centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, t.j.
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CVČ, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ je povinný riadne a včas platiť náklady za dieťa s trvalým pobytom na jej
území, ktoré uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v zariadení CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.

3. Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s dotáciou aje 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. Dotácia bude poskytnutá v plnej výške
subjektu podľa čl. III. tejto zmluvy.

4. Prijímateľ 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.

5. 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.

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.
7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží dve

a prijímateľ tri vyhotovenia zmluvy.
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8. V prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán dotknutou osobou podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prípadne zákona č. 18/2018 Z. z. o
oclu·ane osobných údajov, tak táto zmluvná strana podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas
druhej zmluvnej strane na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom
v úvodných ustanoveniach zmluvy, čo je nevyhnutné na riadnu identifikáciu zmluvných
strán na účely plnenia tejto zmluvy. Zmluvná strana môže kedykoľvek svoj uvedený súhlas
po skončení platnosti zmluvy, vyrovnaní všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto
zmluvy a uplynutí archivačnej doby odvolať.

9. V prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zmluva zároveň spÍňa podmienku jej povinného zverejnenia podľa zákona, potom táto
zmluvná strana sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom stanoveným zákonom. Deň
nasledujúci po dátume zverejnenia zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Pri porušení tohto záväzku povinná zmluvná strana zodpovedá za to, že zmluva
nenadobudne účinnosť. Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú, ak táto dohoda nespÍňa
podmienky najej zverejnenie podľa tohto zákona.
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V Giraltovciach, dňa 14.05.2020
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Mgr. Ladislav Lukáč
starosta obce
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Mgr. Ján Rubis
primátor mesta
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