Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na podporu záujmového vzdelávania na obdobie
rok 2016
uzatvára podľa p. 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany
Žiadateľ :

MESTO MICHALOVCE
Sídlo (adresa) : Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Zastúpený
: Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Ing. Katarína Poláková, vedúca OŠKaŠp
IČO
: 325 490
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
Č. účtu
: SK96 5600 0000 0042 0422 9008

Poskytovateľ:
Sídlo (adresa) : Lesné
Zastúpený
: Peter Bobík, starosta obce
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Jana Bobíková, referent obce
IČO
: 325 431
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu
: SK 85 5600 0000 0042 0109 3002
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu
záujmového vzdelávania vo výške 62 € na jedného žiaka na rok 2016 žiadateľovi na
financovanie činnosti centier voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
žiadateľa navštevujú žiaci z obce poskytovateľa podľa
zaslaného zoznamu z CVČ pri základných školách Mesta Michalovce.

2. CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Výpočet dotácie na rok 2016

A) dotácia - žiak x výška dotácie na 1 žiaka 62 € na rok 2016 v súlade s Všeobecne
záväzným nariadením MsZ Michalovce č. 182/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorí navštevujú CVČ na
území mesta Michalovce na rok 2016
B) dotácia na rok 2016 za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 sa poskytuje podľa
počtu navštevujúcich CVČ podľa stavu k 15.9.2015
C) dotácia na rok 2016 za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016 sa poskytuje podľa
počtu navštevujúcich CVČ podľa stavu k 15.9.2016
Poskytovateľ je povinný dotáciu:
- za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016 previesť na účet žiadateľa čiastku 37,20
-

€ najneskôr 31.5.2016
za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016 previesť na účet žiadateľa čiastku 24,80
€ najneskôr 30 11.2016

Článok II.
Podmienky použitia finančných prostriedkov
1. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnuté finančné prostriedky len na úhradu
výdavkov súvisiacich s činnosťou CVČ a to na prevádzkové náklady.
2. Finančné prostriedky je možné použiť najneskôr do 31. decembra 2016 .
3. V súlade so zákonom č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť
o finančných prostriedkoch evidencia.
Článok III.
Podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov
1. Ak prijímateľ nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky, je povinný nevyčerpanú časť
týchto prostriedkov vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
31.12.2016 v opačnom prípade sa finančné prostriedky považujú za oprávnene použité.
2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok
poskytnutia finančných prostriedkov a správnosti vyúčtovania finančných prostriedkov,
dohodnutých v tejto zmluve .
3. Akékoľvek použitie finančných prostriedkov, ktoré sú poskytnuté z verejných
prostriedkov, v rozpore s touto zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa
ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane prijímateľ,
jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ.
2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito
a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán. Účinnosť zmluva nadobúda deň po zverejnení.

V Michalovciach, dňa 29.4. 2016

.....................................................
Viliam Zahorčák
primátor mesta

V Lesnom, dňa 11.5.2016

..........................................................
Peter Bobík
starosta obce

