Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
č. D1/2020
(ďalej len „Zmluva“)
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Poskytovateľ
názov organizácie:
štatutárny orgán
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:

Obec Likavka
Ing. Marián Javorka - starosta obce
Obecný úrad, 034 95 Likavka č. 815
00315362
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK88 5600 0000 0083 3872 0001
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ
názov organizácie:
štatutárny orgán
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:

Centrum voľného času Elán
Mgr. Pavol Svrček – riaditeľ CVČ
Dončova 1, 034 01 Ružomberok
42219213
SLSP a. s.
IBAN SK07 0900 0000 0050 7039 3383
(ďalej len „prijímateľ“)

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov medzi sebou túto Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí.
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom
a prijímateľom pri poskytovaní finančných prostriedkov (ďalej len „dotácia“) zo strany
poskytovateľa prijímateľovi na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Likavka,
ktoré v roku 2020 navštevujú Centrum voľného času Elán Ružomberok.
2.2 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté finančné prostriedky a použiť ich v súlade
s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Likavka v roku 2020.
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dotáciu prijímateľovi na záujmové vzdelávanie podľa ods.
2.1 a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Likavka č. 89/2019-8 bod c) v roku 2020
v sume 5.-€/na dieťa/na mesiac. V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Likavka č.
89/2019-8 bod e) výška dotácie na záujmové vzdelávanie v prípade, že dieťa navštevuje
záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov súčasne sa prerozdeľuje tak, že každému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania sa poskytne pomerná rovnaká časť dotácie podľa počtu
navštevovaných zariadení. Výška dotácie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 bude poskytnutá
podľa aktuálneho počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 t.
j. 48 detí s trvalým pobytom v obci Likavka. Z uvedeného počtu 41 detí navštevuje len Centrum
voľného času Elán a 7 detí navštevuje súčasne aj iné zariadenie. Výška dotácie tak predstavuje
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sumu 222.50 €/mesačne ( t.j. 41 detí x 5 € = 205.-€ a 7 detí x 2,50 € = 17.50€) (slovom
dvestodvadsaťdva/50 eur) , splatnú k 28. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Dotácia za
mesiace január a február 2020 bude poskytnutá do 10-ich pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy. Výška dotácie od 1.októbra 2020 do 31. decembra 2020 bude
prepočítaná podľa aktuálneho počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v školskom roku
2020/2021.
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Čl. 3
Použitie dotácie
Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra 2020 v rozsahu a na
účel podľa ods. 2.2.
Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hradiť len bežné výdavky – mzdy, odvody, tovary
a služby súvisiace so záujmovým vzdelávaním podľa ods. 2.2 a v zmysle § 19 ods. 3 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, nakoľko je dotácia účelovo viazaná.
Prijímateľ dotácie si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť aj výdavky, ktoré vynaložil na určený
účel v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý dotácia bola poskytnutá aj pred uzatvorením
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prijímateľ dotácie sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov
poskytnutých Obcou Likavka.
Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v Zmluve, ako aj správnosti
vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce podľa § 18d ods. 2
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 22
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov.
Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a) Zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s
§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. l) až o) zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade
s podmienkami dohodnutými v zmluve.
b) Zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Čl. 4
Vyúčtovanie dotácie
Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho poskytovateľovi do 31.
decembra 2020.
V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu do 31. decembra 2020, je povinný
bez zbytočného odkladu vrátiť nedočerpanú časť dotácie na účet poskytovateľa č. SK88 5600
0000 0083 3872 0001 a zároveň poslať o úhrade avízo na adresu Obecný úrad Likavka, 034 95
Likavka 815 (ďalej len „Obecný úrad Likavka“).
V prípade, že prijímateľ dotácie nepredloží vyúčtovanie dotácie do termínu stanoveného v ods.
4.1, je povinný dotáciu v plnom rozsahu vrátiť na účet poskytovateľa č. SK88 5600 0000 0083
3872 0001, najneskôr do 30 kalendárnych dní od márneho uplynutia termínu stanoveného na
vyúčtovanie dotácie. Zároveň je povinný zaslať avízo o vrátených nevyčerpaných finančných
prostriedkoch na Obecný úrad Likavka.
Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý
v Čl. 2 tejto Zmluvy, a to v plnej výške sumy dotácie.
Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí porušenia pri
použití dotácie z predložených dokladov v zmysle Čl. 3 tejto Zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na
vrátenie takej výšky dotácie, ktorú vyčísli poskytovateľ.
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Čl. 5
Osobitné ustanovenia
Ak prijímateľ nebude poskytovať záujmové vzdelávanie podľa ods. 2.2, je poskytovateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Ak prijímateľ dotácie skončí poskytovanie záujmového vzdelávania, na ktoré mu bola poskytnutá
dotácia, v priebehu roka 2020, je povinný poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia záujmového
vzdelávania zúčtovať a najneskôr v lehote do 30 dní od jeho skončenia predložiť vyúčtovanie
dotácie na Obecný úrad Likavka, odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet
poskytovateľa č. SK88 5600 0000 0083 3872 0001 a zaslať avízo o úhrade na Obecný úrad
Likavka.
Prijímateľ je povinný v prípade, že dieťa prestane navštevovať záujmové vzdelávanie, túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi. Na základe tohto oznámenia sa upraví celková
výška mesačnej dotácie.
Prijímateľ dotácie je povinný do 12. októbra 2020 predložiť kópie rozhodnutí o prijatí detí na
záujmové vzdelávanie na školský rok 2020/2021.
Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (úroky) z dotácie, ktoré boli pripísané
na jeho účet, nakoľko tieto sú príjmom rozpočtu obce v zmysle § 5 ods. 1písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímateľ
vráti tieto finančné prostriedky na účet poskytovateľa č. SK88 5600 0000 0083 3872 0001.
V prípade, že nebudú dodržané dohodnuté podmienky poskytovateľ si bude uplatňovať od
prijímateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou príslušného súdu.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2020.
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy dostane prijímateľ a 2
rovnopisy dostane poskytovateľ.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1 – vyúčtovanie poskytnutých finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
Nedodržanie podmienok dohodnutých v Zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny
v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Prijímateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu, je povinný
neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu poskytovateľa.
Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju
podpísali.

V Likavke dňa: 4.2.2020

V Ružomberku dňa 4.2.2020

Za poskytovateľa

Za prijímateľa

.............................................
Ing. Marián Javorka
starosta obce

....................................................
Mgr. Pavol Svrček
riaditeľ CVČ Elán
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Príloha č. 1

Vzor

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Názov organizácie:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Dátum
čerpania
finančných
prostriedkov

Finančné prostriedky čerpané na:
Druh výdavku:

Počet
detí:

Číslo:
- bank. výpisu
Suma
- pokl. dokladu
- účt. dokladu

Poskytnuté finančné prostriedky spolu:
Vypracoval:
Dátum:

.............................................................
štatutárny zástupca

Poznámka:
...................................................................................................................................................................
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