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Z M L U V A �. 381/2015 
o poskytnutí finan�ných prostriedkov (dotácie) na �innos�  

centra  vo�ného  �asu, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Kysak 

uzavretá pod�a § 51 Ob�ianskeho zákonníka  

�lánok I. 

Zmluvné strany 

1. Obec  Trebejov 
Adresa :  Trebejov 68, 044 81 Kysak 
Zastúpená starostom:  Štefánia Cibu�áková 
Bankové spojenie:  VÚB Košice17522542 / 0200 
I�O:  00324809 
DI�:  2021245072      ( �alej len "poskytovate�" ) 

2. Obec  Kysak 
Adresa: Kysak 146, 044 81 
Zastúpená starostom:  Ing. �ubomír Kraj�ák 
Bankové spojenie:  0406426001/5600 
I�O:  00324400 
DI�:  2021244841      ( �alej len "žiadate�") 

               

�lánok II. 

Predmet a ú�el zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie  z rozpo�tu poskytovate�a vo výške 62,70 €  
na jedného žiaka na rok 2016 pri 100 % plnení podielových daní,  žiadate�ovi na financovanie 
�innosti centra vo�ného �asu v jeho zria�ovate�skej pôsobnosti (�alej len CV�). 

CV�  v zria�ovate�skej pôsobnosti žiadate�a navštevujú žiaci s  trvalým pobytom  v obci Kysak  
pod�a príloh, ktorými je: 

a) zoznam žiakov, na ktoré žiada príjemca dotáciu s adresou ich trvalého pobytu a dátum narodenia  

b) fotokópie rozhodnutia riadite�a CV� o prijatí žiaka do CV�

2. Výpo�et dotácie na rok 2016: 

po�et žiakov (2) x výška dotácie na 1 žiaka (62,70) =125,40 € /rok pre v zmysle 

 VZN �.1/2013 obce Trebejov. 

a) dotácia  na rok 2016  za obdobie od 1.1.2016 do 31.8.2016 sa poskytuje pod�a po�tu žiakov 
navštevujúcich CV� pod�a stavu k 15.9.2015 vykázaných v štatistickom výkaze škôl MŠVVaŠ SR 
15-01.  

b) dotácia  na rok 2016 za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016 sa poskytuje pod�a po�tu žiakov 
navštevujúcich CV� pod�a stavu k 15.9.2016 vykázaných v štatistickom výkaze škôl MŠVVaŠ SR 
15-01. 

3. Poskytovate� je povinný uhradi� dotáciu: 

a) za mesiac január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august 2016 – poskytnú� na ú�et žiadate�a 
najneskôr k poslednému d�u v mesiaci máj v �iastke 83,60 €

b) september, október, november, december 2016 - poskytnú� na  ú�et  žiadate�a  k poslednému 
d�u v mesiaci november, v �iastke 41,80 €.

4. Cie�om je zabezpe�enie riadneho chodu a �innosti CV�, ako aj ú�asti žiakov v týchto CV�  
s trvalým  pobytom na území poskytovate�a vo veku od 5 do 15 rokov fyzického veku.  

5. Poskytovate� sa zaväzuje previes� finan�né prostriedky vo výške poskytnutej dotácie z rozpo�tu 
verejnej správy v aktuálnom mesiaci na ú�et žiadate�a bezhotovostným prevodom.   
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�lánok  III. 

Podmienky použitia dotácie 

1. Žiadate� je oprávnený použi� poskytnutú dotáciu len na úhradu výdavkov súvisiacich s chodom 
a �innos�ou CV�. 

2. Dotáciu je možné použi� najneskôr do 31. decembra 2016. 

3. V súlade so zákonom �. 431/2002 Z.z. o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov musí by� o dotácií 
vedená ú�tovná evidencia.  

�lánok  IV. 

Podmienky vyú�tovania dotácie 

1. Ak žiadate� nevy�erpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevy�erpanú �as� dotácie vráti�
poskytovate�ovi  bez  zbyto�ného odkladu,  najneskôr však do 31.12.2016.  

2. Poskytovate� je oprávnený vykona� kontrolu dodržiavania ú�elu a podmienok poskytnutia dotácie 
a správnosti vyú�tovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Akéko�vek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto zmluvou je 
porušením finan�nej disciplíny pod�a ustanovenia § 31 zákona �. 523/2004 Z .z. o rozpo�tových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.   

4. Žiadate� je povinný použitú poskytnutú dotáciu zú�tova� najneskôr do 25.01. 2017. 

�lánok V. 

Závere�né ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania zmluvnými stranami a ú�innos� d�om nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovate�a.  

2. Akéko�vek  zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykona� iba  formou o�íslovaných písomných 
dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú ur�ené po 
dva rovnopisy.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich 
skuto�nej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plni�.  








