
Z M L U V A 
o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú 

žiaci s trvalým pobytom v obci Zborov 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

1. OBEC                               ZBOROV 

Adresa:                              Lesná 10, 086 33 Zborov 

Zastúpená starostom:        Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

IBAN:                                SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

IČO:                                   00322741 

DIČ:                                   2020624804 

(ďalej len“ poskytovateľ“) 

 

2. ŠKOLA 

Názov školy : Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny 

Adresa: Pánska 2420, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka 

Zastúpená: Mgr. Mária Exnerová – riaditeľka školy 

IBAN: SK21 0200 0000 0031 1497 0754 

IČO:    420 27 136                

(ďalej len“ žiadateľ“ ) 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 9,51 € na 

jedného žiaka na rok 2020 pri 100% plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie 

činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti(ďalej len CVČ). 

 

CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa navštevujú 13 žiakov v CVČ pri CZŠ s MŠ sv. 

Faustíny s trvalým pobytom v obci Zborov. 

 

Výpočet dotácie na rok 2020: 

 

1 žiak x výška dotácie na 1 žiaka (9,51 €) = 9,51 €/rok/žiak  pre CVČ pri CZŠ s MŠ sv. 

Faustíny vo výške 123,63 € v zmysle schváleného Uznesenia /VZN č. 5/2019 ktoré sa konalo 

dňa 13.12.2019 

- Dotácia na rok 2020 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 sa poskytuje podľa počtu žiakov 

navštevujúcich CVČ podľa stavu k 15.9.2019 vykázaných v štatistickom výkaze škôl 

MŠVVaŠ SR 15-01. 

 

1. Poskytovateľ je povinný dotáciu za mesiace január až december 2020 – poskytnúť na účet 

žiadateľa najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami v čiastke   

123,63 €. 

2. Cieľom  je zabezpečenie riadneho chodu a činnosti CVČ, ako aj účasti žiakov v týchto CVČ 

s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov fyzického veku. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje previesť finančné prostriedky vo výške poskytovanej dotácie 

z rozpočtu verejnej správy na účet žiadateľa bezhotovostným prevodom. 



 

Článok II. 

Podmienky použitia dotácie 

 

1. Žiadateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na úhradu výdavkov súvisiacich     

        s chodom a činnosťou CVČ. 

2.   Dotáciu je možné použiť najneskôr do 31.decembra 2020. 

3. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť 

o dotácií vedená účtovná evidencia. 

 

Článok III. 

Podmienky vyúčtovania dotácie 

 

1. Ak žiadateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť 

poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 31.12.2020. 

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok poskytnutia 

dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Akékoľvek použitie  dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto 

zmluvou je porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných 

písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorej každej zo zmluvných strán sú určené 

po dva rovnopisy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto 

sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plniť. 

 

 

 

V Zborove, dňa 10.2.2020                                 V Bardejove – Dlhej Lúke, dňa. 10.2.2020 

 

 

Za poskytovateľa                                                 Za žiadateľa 

 

 

 

........................................                                    ....................................... 

starosta obce ( pečiatka)                                      riaditeľka školy  (pečiatka) 

 


