
Zmluva
o poskytnutí íinančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

uzatvorená v zmys|e ust. § 6 ods, 12 písm. d)zák. č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

čl. t
ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEI]: Obec Svinica
so sídlom Svinica č. 282
|Čo: O032476,t
DIČ:2021245050
lČ lpH:
štatutárny orgán: Ing. Lubomír ŠIMKO, starosta obce
baŇové spojenie:PRlMA banka Slovensko a.s.
číslo účtu04 l 566400 l/5600
IBAN: SK54 560000000004 l566400l
(ďalej len,,Poskytovateť")

PRIJÍMATEL: JAZERO n.o.
So sídlom: Galaktická 9,040 72 Košice
Ičo: :12570ll
DlČ:2021786074
tČ opH:
štatutámy orgán: Gertrúda Zsampáková - zriaďovatel'ka
bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s,
číslo účtu: 7 57 861415200
IBAN: SK46 5200 0000 0000 0757 8614

(ďalej len,,Prijímatel"')

(spolu tiež ,,Zmluvné strany")

čl. rt
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v mtysle ust. § 6 ods. 12 písm, d) zák. č.59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v mení neskorších predpisov Zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020 (ďalej len ,Zmluva").

čl. rrt
PREDMET ZMLUVY

Poskytovateť sa zavázuje poskytnúť prijímateťovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na územi poskytovatel'a vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto Zmltlve a Prijímatel'
sa zavázuje použiť poskytnuté íinančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto Zmluvou.

člry
účnl zvtt uvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na územi
poskytovatel'a vo veku od 5 do 15 rokov vcentrách vol'ného času vzriad'ovateťskej pósobnosti Príjemcu (d'a|ej len

,,Centrum voťného času").



2.

čt. v

vÝšxe posxyrnurÝcH prNaNčNÝcrr pnosrnrnoxove pr,eronnÉ ponlrrnNxy

1. Celková výška poskytovaných finančných prostriedkov prislúchajúcich rta záujmové vzdelávanie (ďalej len
,,Dotácia") jedného dieťaťa s trvalým pobytom na ,6zemi poskytovatera (ďalej len ,,dieťa") je 62,- € / kalendárny
rok.

1.

Dotácia bude pos§tnutá na 2 žiakov v Súkromnom centre volhého času Košice v zriaďovateťskej pósobnosti
neziskovej organizácie J azero n.o.
Celková qýška Dotácie predstawj e l24,-€/r ok, slovom Jednostodvadsaťštyri
Dotácia bude Prijímateťovi poskltnutá do 30,6,2020.

čl. vt
pnÁvl ,t povrNNosrr zvrr,uvNÝqrr srnÁN

Príjemca je oprávnený využiť Dotáciu rnýlučne na financovanie záujmového vzdelávania detí v Centre volhého
času.
Príjemca je povinný Dotáciu použiť do 3l, decembra 2020. Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka je príjemca povinný wátiť Poskytovateťovi bez zbytočného odkladu najneskór do
20. januára202l s avizom o splnení tejto povinnosti.
Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť aúčinnosť použitia Dotácie v súlade s § 19 ods.3
zákona č,52312004 Z, z, o rozpočtovrých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných zákolov
v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. k) až m) zákona č, 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektoných zákonov v zneni neskorších predpisov a zákonom č. 2512006 Z. z,
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príjemca je povinný vykonať lyúčtovanie Dotácie a predložiť ho Poskytovatel'ovi v termíne do 31, januara2\2l.

čt. vlt
zÁvnnnČNn usraNovpNrn

i, Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.
2, Zmluvaje vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z kto4ých kažďázmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
3 , Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
4. Zmluya nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluvaje zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5a a nasl. zák. č.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia,

V Svinici, ďřn 16.03.2020 V Košiciach. dňa 25. 06. 2020
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