Zmluva
o poskytnuti dotácie z rozpoëtu Obce Suèany na rok 2013
uzatvorená podl’a § 3 odst. 6 VZN 9/2009 o financovani originálnych kompetencil obce na iseku
ko1stva na (izernI obce Suany a CVC, pôsobiacich mirno iizernia obce Suany v roku 2013
.: 3/2013
.

§1
1 / Poskytovatel’:
Obec Suany
SIdlo: Námestie SNP 31,03852 Suany: tatutárny zástupca : JUDr. JozefPetrá, CSc., starosta obce
ICO: 00316938
DIC: 2020595016
Bankové spojenie: SLSP a. s.
CIslo itu : 035 1556027/0900
ako poskytovatel’ dotácie /d’alej iba ,,poskytovatel”/
2/PrIjemca:
Centrum vol’ného asu KAMARAT
Sidlo: ul. A. Kmet’a 22, M a r t i n
Statutámy zástupca: Ing. Jozef Ristvej
1O: 00184144
DIt: 2020603277
Bankové spojenie: V1JB Martin
CIstoüëtu: 1661068955/0200
ako prIjemca dotácie /d’alej iba .prijernca” alebo ,,CVC”/
§2
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvyje poskytnutie ftnannej dotácie na ëinnost’ CV.
2. Poskytovatel’ poskytuje prIjemcovi dotáciu podl’a:
a) § 6 ods. 12 pism. zákona ë. 596/2003 Z.z. o tátnej správe v ko1stve a koIskej sarnospráve a zrnene
a dopineni niektor’ch zákonov v znenI neskorIch predpisov (d’alej iba ,,zákon 596/2003 Z.z.”),
b) zákona
597/2003 Z.z. o financovanI zákIadnch a stredn’ch kôI a kolskch zariadenI v znenI
neskorIch predpisov,
c) VZN ê. 9/2009 o financovanI originálnych kompetencil obce na iiseku ko1stva na âzerni obce
Suany a CVC pôsobiacich mirno izernia obce Suany v roku 2013 v znenI v zmysle dodatku
I
schváleného uznesenIrn OZ ë. 4/2013 zo dna 17.4.2013.
.

.

.

§3
Vka, ñeI a pouitie dotácie
1) Dotácia na rok 2013 sa poskytuje na deti a iakov od 5 do 15 rokov veku s trva1m pobytom na
tizernI obce Suany, ktoré boli na základe iadosti zákonného zástupcu a vydaného rozhodnLttia 0 prijatI
riaditel’orn kolského zariadenia prijaté k 15.09.2012 do záujrnovch iitvarov Centra vol’ného asu
(prIjemcu) pôsobiaceho mimo üzemia Obce Suany.
2) Dotácia je i&Iovo urená na financovanie bench vdavkov prIjemcu (osobné a prevádzkové
náklady).
3) Prijemca zodpovedá za hospodárenie s dotáciou aje povinn v zmysle § 19 zákona 523/2004 Z.z.
o rozpoitov’ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnenI niektor’ch zákonov v znenI neskorIch
predpisov pri jej pouivani zachovávat’ hospodárnost’, efektivnosf. âinnosf a ttëelnost’ jej pouitia. V
prIpade poruenia finannej discipliny poskytovatef postupuje v zmysle § 31 zákona ë. 523/2004 Z.z. o
rozpotov’ch pravidlách verejnej správy a o zmene a dopinenI niektor’ch zákonov v znenI neskorIch
predpisov.
.

4) PrijImatel’ dotácie sa zaväzuje poskytnutá dotáciu pouit’ len na ie1, ktor je uveden’ v 1ánku 2
tohto §. Zároveñ sa zavazuje viest’ itovnii evidenciu v salade so zákonorn ë. 431/2002 Z.z. o
ütovnIctve v znenI neskorIch predpisov.
5) V prIpade zrneny názvu, zastiipenia, adresy sIdla, IO, DI alebo IsIa aêtu v peñanch iistavoch
kadá zo zrnluvnch strán je povinná oznárnit’ ttto skutonost’ bezodkladne druhej zrnluvnej strane
najneskôr v lehote do 7 kalendárnych dnI od okarnihu kedy táto skutoënost’ nastala.
§4
Spôsob poskytnutia a vytIëtovania dotácie
1) Poskytovatel’ poskytne prIjerncovi dotáciu na mzdy a prevadzku na rok 2013 podl’a aktuálneho poètu
detI s trvalm pobytorn v Obci Suany, navtevujiicich CVC vo vke 60,00 eur na 1 diet’a na rok
2013 uvedenorn v iadosti zriad’ovatel’a prIjemcu pred uzavretIrn tejto zrnluvy o poskytnutI dotácie
pre iakov:

P.è.

Priezvisko a meno

Datum narodenia

Trvalé bydlisko

Suma

1

Kotteková Veronika

07.11.07

Kpt.Nálepku 14

3 0,00 €

2

midová Andrea

26.04.03

JánoIkova 23/7

20,00 €

3

Bamau Anna Sophie

14.09.07

Pionierska 16

20,00 €

4

Masnica Patrik

27.03.05

Horikova 3

20,00 €

5

Hanzelová Michaela

02.06.98

Jilemnického 36

60,00 €

6

Kraus Martin

10.01.00

Hviezdoslavova 11 60,00 €

7

Brániková Lenka

17.08.00

Hodova 12

30,00 €

8

SchrnidtováViktória

21.12.99

Vrütocká 19

30,00 €

9

Hlatká Simona

29.04.98

Kuzmányho 21

20,00 €

10

Móricová Natália

26.10.99

Fatranská cesta 31

20,00 €

11

Albertová Kristna

10.01.98

türova 8

60,00 €

12

Rybárová Anita

29.05.98

Meka1ská 2

60,00 €

13

MiertAndrej

3 1.03.98

Fatranská cesta 56

60,00 €

14

Valachová Lucia

28.01.98

Fatranská cesta 50

60,00 €

15

Molnár Alex

22.09.98

Tehelná 7/7

60,00 €

16

Urban Oliver

13.04.01

Fatranská cesta 51

30,00 €

17

Horecky Bruno

18.02.98

Jilemnického 33

60,00 €

18

FrimmováNatália

29.05.98

Vrütocká 18

60,00 €

2) Celková vka dotácie na rok 2013 je 760 eur (slovom sedemstoest’desiat eur).
3) Finanná dotácia bude poskytnutá bezhotovostn’rn stykom z atu obce na aeet prijemcu jednorazovo
v plnej vke v termIne najneskôr do 30 dnI od ainnosti Zmluvy o poskytnutI dotácie.
4) asové pouitie dotácie je do 3 1.12.2013 vrátane zatovania bankou. V prIpade jej nedoerpania k
uvedenérnu dátumu je prIjemca povinn’ poskytovatel’ovi poslat’ avIzo o ahrade nedoerpanej dotácie a
vrátit’ nedoerpana sumu na et poskytovatel’a do 31.12.2013 ako variabi1n symbol uvedie svoje
‘CO.
—

5) Po ukon&nI celého rozpotového roka 2013 je povinn prIjemca vykonat’ zitovanie poskytnutej
dotácie, ktorá bude vyjadrovat’ vern a preukazn obraz vedenia iëtovnIctva a pred1oit’
poskytovatel’ovi ëerpanie dotácie za rok 2013 v termIne do 25.01.2014.
6) Ak prIjemca poskytovanie ëinnosti v priebehu rozpotového roka 2013 ukonél, zâëtuje poskytnutii
dotáciu ku dñu skonéenia ëinnosti, najneskôr do 30 dnI p0 ukonéenI éinnosti a Y tornto termine vráti
nevyéerpanii dotáciu na âéet poskytovatel’a. Ako variabi1n’ symbol uvedie svoje ICO.

§5

Spôsob vykonávania kontroly

1) Obec Suéany ma právo kontrolovat’ aéast’ detI s trva1’rn pobytorn v obci Suéany, prihIásench do
konkrétneho CVC na aktivitách centra. PrIjemca dotácie je povinn pri ztiétovanI dotácie pred1oit’
poskytovatel’ovi dôveryhodné dokiady, preukazujiice âéast’ prih1ásen’ch detI s trval’rn pobytom v obci
Suéany na aktivitách CVC (dochádzka).
2) PrIjernca je povinn
2 urnonit’ poskytovatel’ovi vykonat’ vecnñ kontrolu, priebenâ flnanénti kontrolu
alebo následnü flnanénü kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podl’a zákona é. 502/2001 Z.z. o
finanénej kontrole a vrnitornorn audite a o zmene a dopinenI niektor’ch zákonov v znenI neskorIch
predpisov.
3) Ak diet’a, na ktoré poskytovatel’ poskytuje finanéné prostriedky prestane byt’ iakom CV prIjerncu,
oznámi prIjernca tóto skutoénost’ poskytovatel’ovi najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktororn
prestal byt’ iakom u prIjerncu. Poskytovatel’ nebude poskytovat’ dotáciu prujemcovi na diet’a, ktoré
ukonéilo éinnost’ u prIjemcu, t.j. vka dotácie na takéto diet’a sa znIi alikvotne o 1/12-tinu na kad
kalendárny mesiac nasledujâci p0 mesiaci, v ktorom diet’a ukonéilo svoju éinnost’ v CVC do ukonéenia
roka 2013. Zrnena poétu detI v priebehu jednotlivého mesiaca, ako aj alikvotné znIenie dotácie sa
zohl’adnI v nasleduj(icom mesiaci a to automaticky bez potreby dodatku k tejto zrnluve na základe
oznámenia tejto skutoénosti prIjemcu poskytovatel’ovi v zmysle tohto bodu. Ak diet’a navtevuje viaceré
centrá vol’ného éasu a tieto o dotáciu poskytovatel’a poiadaj6, dotácia sa pomerne rozdeli rnedzi
jednotlivé centrá vol’ného éasu a zároveñ sa alikvotne zniuje vka dotácie v zmysle vyie uvedeného.
PrIjemca je povinnQ vrátit’ rozdiel rnedzi prijatou a znIenou vkou dotácie do 30 dnI od znIenia
dotácie, priéorn ako variabiln symbol uvedie svoje RO.
4) PrIjemca je povinn bezodkladne predkladat’ poskytovatel’ovi poadované dokiady, informácie a
vysvetlenia siivisiace s vykonávanou kontrolou ako aj poskytovat’ in6 primeranti siiéinnost’.
5) V prIpade e dôjde zo strany prijImatel’a k pouitiu predmetnej dotácie v rozpore s touto zrnluvou
ako aj prIslunch právnych predpisov, zaväzuje sa prijimatel’ dotáciu vrátit’ poskytovatel’ovi v plnej
vke v lehote do 30 dnI odo dna, ked’ ho na vrátenie dotácie poskytovatel’ vyzval.
6) Poskytovatel’ dotácie vyzve prijImatcl’a na vrátenie dotácie bezodkladne, najneskôr vak do 5 diii odo
dna, ked’ sa o rozpornorn pouitI dotácie dozvedel.
7) Ziadatel’ dotáciu vráti spolu s penálmi v zmysle § 31 ods. 3 zákona é. 523/2004 Z.z. vo vke 0,1 %
zo sumy, v ktorej dolo k porueniu finanénej disciplIny za kad aj zaëat den poruenia finanénej
discipliny do dna odvedenia finanén’ch prostriedkov.
§6
Osobitné a závereëné ustanovenia
1) Poskytovatel’ si vyhradzuje právo zrnenit’ v9ku poskytovanej dotacie pre prIjemcu adekvátne v
závislosti od zmeny vky podielov’ch danI pre obec Suéany v roku 2013. Zmena vky dotácie bude
prIjemcovi oznárnená pisomne bez potreby dodatku k tejto zmluve. Prijemca je povinn vrátit’ rozdiel
medzi prijatoua znIenou vkou dotácie do 30 dnI od znIenia dotácie, priéom ako variabiln symbol
uvedie Svoje ICO.

2) Neoddelitel’nou stiëast’ou zrnluvyje fotokópia zriad’ovacielio protokolu CV a fotokópia rozhodnutia
riaditel’a CVC o prijatI iaka do CVC. Rozhodnutie obsahuje zoznarn iakov, na ktoré iada prijernca
dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a datum narodenia.
3) Zrnluva môe byt’ zrnenená len po vzajornnej dohode oboch zrn1uvnch strán a to forrnou pIsornnch
dodatkov podpIsan’ch tatutárnymi zástupcami ziastnench strán.
4) Zrnluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorch jeden obdrI iadate1’ a jeden poskytovatel’.
5) Podmienky, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve sa riadia prIs1unrni ustanovenia zákona è.
596/2003 Z.z. o tátnej správe v ko1stve a ko1skej samospráve a o zmene a dopineni niektor’ch
zákonov v znenI neskorIch predpisov a veobecnQmi ustanoveniami Obianskeho zákonnIka v platnom
zneni.
6) Zmluvné strany si zmluvu preëItali, porozurneli jej obsahu, preh1asuji, e nebola uzatvorená v tiesni
ani za nev’hodn’ch podmienok a na znak sühlasuju vo vlastnom mene podpisujü.
7) Táto zmluva je povinne zverejñovanou zrnluvou a v sulade s ustanovenIrn § 47a ods. I Obianskeho
zákonnIka nadobtda âëinnost’ dñorn nasledujticorn p0 dni jej zverejnenia na webovom sidle Obce
Suany ako povinnej osoby v zrnysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnorn prIstupe k inforrnáciárn a o
zmene a dopineni niektorch zákonov.
.

V Suanoch,dña:

JUDr. JozefPetrá, CSc.
starosta obce

Ing. JozefRistvej
riaditel’ CVC Kamarát

