Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
uzatvorená v nadväznosti na ustanovenia zákona č.597/003 Z.z. o financovaní základných
a stredných škôl a školských zariadení v znení zákona 325/2012 Z.z. a zákona 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300
Zastúpené : Ing. Vladimírom Dunajčákom
IČO : 00325813
Bankové spojenie : VÚB BANKA
Číslo účtu : 33028552/0200
IBAN: SK7502000000000033028552
(ďalej len ako zmluvná strana 1)
a
Obec : Lesné
Zastúpená : Petrom Bobíkom
IČO: 00325431
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu: 4201093002/5600
IBAN: SK8556000000004201093002
(ďalej len ako zmluvná strana 2)
(Zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 ďalej v texte zmluvy spolu len ako „zmluvné strany“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 7 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
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PREAMBULA
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy v zmysle §1 ods.2 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Zmluvné strany sa zhodli, že starostlivosť o potreby detí a mládeže patria medzi priority
samosprávy a preto sa budú podieľať na podpore a rozvoji záujmového vzdelávania detí
a mládeže v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske (ďalej len CVČ)
formou spolufinancovania v závislosti od počtu žiakov CVČ s trvalým bydliskom na území
obce a podmienok dohodnutých touto zmluvou.
Článok I.
Predmet zmluvy a doba plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného
príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ, a to podľa počtu detí
s trvalým bydliskom v obci a podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na ustanovenia §7 a ods. 9 zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona
325/2012 a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, podľa ktorých :
- Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje obciam na záujmové
vzdelávanie detí v centrách voľného času podľa počtu obyvateľov od 5 do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.
januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
- Obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času.
3. Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami §7 ods.5 zákona o obecnom zriadení a
§5 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorých môže
obec svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok II.
Záväzky zmluvných strán a pravidlá financovania záujmového vzdelávania
detí a mládeže v CVČ
1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že z prostriedkov z výnosu dane z príjmov FO poskytne
v príslušnom kalendárnom roku na záujmové vzdelávania detí a mládeže v CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti zmluvnej strany 1 finančné prostriedky na mzdy
zamestnancov a prevádzku CVČ v celkovej sume, ktorá je súčinom počtu detí CVČ
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3.
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6.

s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 30. septembru predchádzajúceho
roka a výšky finančného príspevku na dieťa a rok dohodnutej touto zmluvou.
Žiaci sa prijímajú do CVČ na obdobie školského roka od 30. septembra písomným
rozhodnutím riaditeľa CVČ. Na účely tejto zmluvy môže žiak v priebehu školského
roka skončiť činnosť len zo závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti a jej
schválením riaditeľom CVČ. Za závažné dôvody sa považuje najmä zmena trvalého
pobytu, nezáujem žiaka navštevovať CVČ, alebo dlhodobé zmeny zdravotného stavu,
ktoré neumožnia žiakovi vykonávať činnosť v CVČ. Prílohou žiadosti je potvrdenie
o zmene trvalého bydliska, čestné prehlásenie rodiča o nezáujme dieťaťa navštevovať
CVČ, resp. potvrdenie ošetrujúceho lekára o dlhodobej zmene zdravotného stavu,
ktorá neumožňuje žiakovi vykonávať záujmovú činnosť. Žiadosť predkladá zákonný
zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak riaditeľovi CVČ. Dátum skončenia
činnosti žiaka na účely tejto zmluvy sa určuje k poslednému dňu v mesiaci v ktorom
sa o ukončení činnosti rozhodlo a zmluvnej strane 2 zaniká povinnosť poskytovať
dotáciu na toto dieťa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade nezáujmu
žiaka navštevovať CVČ ukončenie činnosti sa vykonáva k 31.decembru kalendárneho
roka.
Ak záujmový útvar v CVČ na ktorý bol žiak prihlásený zanikne v priebehu roka a žiak
nebude prijatý do iného záujmového útvaru, postupuje sa podľa poslednej vety čl.II,
ods.2.
Žiaka možno do CVČ prijať aj v priebehu školského roka po termíne prihlasovania
žiakov (dodatočné prijatie žiaka), ak sú na to vytvorené podmienky. Dotáciu na
dodatočne prijatého žiaka je zmluvná strana 2 povinná poskytnúť v pomernej časti
podľa počtu mesiacov do konca kalendárneho roka vtedy, ak s dodatočným prijatím
písomne súhlasí starosta obce. Návrh na dodatočné prijatie žiaka predkladá zmluvná
strana 1 na podnet riaditeľa CVČ, zmluvná strana 2 sa k nemu písomne vyjadrí do 15
dní od jeho doručenia.
Dotácia sa poskytne na obdobie kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zbere údajov
o počte detí a žiakov na účely financovania škôl a školských zariadení. Zmluvná strana
2 poskytne dotáciu na žiaka len v jednom záujmovom útvare. Zmena záujmového
útvaru v priebehu školského roka nemá vplyv na výšku poskytovanej dotácie podľa
tejto zmluvy. Ak žiak navštevuje viac záujmových útvarov v CVČ viacerých
zriaďovateľov, zmluvná strana 2 poskytne dotáciu tomu CVČ, o ktorom rozhodne
rodič písomne.
Podkladom pre určenie výšky dotácie sú údaje o počte žiakov a menný zoznam žiakov
prijatých na školský rok, ktorí majú trvalý pobyt na území obce (príloha č.1) a určenie
výšky príspevku na žiaka podľa VZN zmluvnej strany 2 (príloha2). Kópia zriaďovacej
listiny CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti zmluvnej strany 1 tvorí prílohu č.3, kópie
rozhodnutia o prijatí žiaka do CVČ a žiadosť zákonného zástupcu žiaka o prijatie do
CVČ tvorí prílohu č.4.
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7. Zmluvná strana 1 doručí zmluvnej strane 2 menný zoznam žiakov CVČ s trvalým
pobytom na území obce ako podklad pre výpočet dotácie na príslušný rok do 15
októbra. Zmluvná strana 2 oznámi zmluvnej strane 1 výšku dotácie do 31. januára
kalendárneho roka v ktorom sa dotácia poskytuje. Pre rok 2014 obe zmluvné strany
poskytnú údaje pre výpočet dotácie do 7. marca.
8. Záväzok zmluvnej strany 2 poskytnúť zmluvnej strane 1 dotáciu podľa tejto zmluvy sa
považuje za splnený dňom pripísania sumy vymedzenej v odseku 3 článku III tejto
zmluvy na účet uvedený zmluvnou stranou 1 v záhlaví tejto zmluvy.
9. Zmluvná strana 2 poukáže dotáciu na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
zmluvnej strany 1 nasledovne:
- vo výške 8/12 najneskôr do 31.januára za obdobie január až august príslušného
kalendárneho roka,
- vo výške 4/12 do 30. októbra za obdobie september až december príslušného
kalendárneho roka,
- v roku 2014 dotácia sa po prvýkrát poskytne až po nadobudnutí platnosti zmluvy.
10. Zmluvná strana 1 je povinná predložiť zmluvnej strane 2 najneskôr do 31.1
nasledujúceho kalendárneho roka vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktorá obsahuje:
10.1 Výšku poskytnutej dotácie
10.2 Účel použitia poskytnutej dotácie
10.3 Počet žiakov CVČ s trvalým bydliskom v obci
a) prijatých k 30. septembru predchádzajúceho roka a k 30. septembru
prebiehajúceho školského roka,
b) prijatých dodatočne v priebehu predchádzajúceho a prebiehajúceho
školského roka (podľa ods. 4),
c) ktorí skončili činnosť v CVČ zo závažných dôvodov v priebehu
predchádzajúceho a prebiehajúceho školského roka (podľa ods. 2 a 3)
Vzniknuté rozdiely poskytnutej dotácie oproti predpísanej dotácii podľa tejto zmluvy
sú zmluvné strany povinné vzájomne si vysporiadať do 10. decembra príslušného
kalendárneho roka.
11. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na účel podľa tejto
zmluvy.
Článok III.
Výška dotácie na žiaka a kalendárny rok
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na kalendárny rok a na žiaka CVČ s trvalým pobytom na
území obce poskytne zmluvná strana 2 zmluvnej strane 1 dotáciu, ktorú schváli
zmluvná strana 2 všeobecne záväzným nariadením alebo uznesením obecného
zastupiteľstva.
2. Sumu podľa bodu 1 tohto článku zmluvná strana 2 oznámi zmluvnej strane 1 podľa čl.
II, bod 7.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku dotácie na žiaka za každý nasledujúci kalendárny
rok po podpise zmluvy, po schválení všeobecne záväzného nariadenia obcou alebo
uznesenia obecného zastupiteľstva zahrnú do príloh, ktoré budú tvoriť dodatok
k tejto zmluve.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a bez nátlaku.
2. Zmluvu možno meniť len písomným dodatkom odsúhlaseným obidvomi zmluvnými
stranami.
3. Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu písomne s výpovednou lehotou tri
kalendárne mesiace, ktoré plynú od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení povinností
podľa tejto zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každý účastník dostane jedno
vyhotovenie.
6. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po
jej zverejnení v zmysle právnych predpisov.

V Strážskom dňa 27.2.2014

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.

V Lesnom dňa 9.4.2014

Peter Bobík v.r.
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