
ZMLÚV Ač. 1160/2022 
o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 

podľa platného VZN č. 2//2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Poskytovatel’:

Prijímateľ:

Článok 1
Účastníci dohody:

Obec Stožok 
Stožok č. 47
Zastúpená: Bc. Darina Petrincová - starostom obce

IČO: 00320293 
DIČ:2021318750
Č.Ú.: SK62 0900 0000 0000 7164 4348 
(ďalej len poskytovatel’

Obec Vígľaš
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Štatutárny orgán: Róbert Záchenský, starosta obce
IČO: 00320382
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 0292 2412
(ďalej len prijímateľ)

3.

Článok 2 
Predmet zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na základe § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a § 3 platného VZN č. 2/2022 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stožok.
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
posk5dovateľom a prijímateľom pri posk)4nutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie 
detí zo strany poskytovateľa prijímateľovi.
Poskytovatel’ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne prijímateľovi finančnú 
dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času pri Základnej škole Jána 
Drdoša vo Vígľaši (ďalej len CVČ).

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie, výška dotácie a spôsob platby

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na záujmové vzdelávanie detí CVČ.



2. Výška dotácie sa schvaľuje každoročne uznesením Obecného zastupiteľstva. Je stanovená 
sumou na jednu osobu ročne. Celková ročná výška dotácie je určená ako súčin počtu osôb, 
na ktorých má byť finančná dotácia poskytnutá, podľa prijatej žiadosti.

3. Poskytovatel’ je povinný platiť prijímateľovi finančnú dotáciu v zmysle bodu 2 tohto 
článku za každú osobu, ktorá v príslušnom školskom roku:
a) je prijatá na záujmové vzdelávanie v CVČ
b) má trvalý pobyt na území poskytovateľa,
c) je vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov, pričom dátum na určenie veku dieťaťa 

je 1 január kalendárneho roka, ktorý predchádza roku na ktorý sa dotácia požaduje.
4. Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy na číslo 

horeuvedeného bankového účtu, a to na základe jeho písomnej žiadosti, v nasledujúce 
roky do 31.03. kalendárneho roka, na ktorý sa dotácia požaduje.

5. Prílohu žiadosti o ročnú finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie v zmysle bodu 4 
tohto článku zmluvy budú tvoriť:
a) zoznam osôb s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktorý bude slúžiť ako 

podklad na výpočet finančnej dotácie.
6. Prijímateľ zasiela žiadosť o ročnú finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie na adresu 

posk3dovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 31. októbra kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky 
poskytnúť.

Článok 4
Osobitné ustanovenia

1. Prijímateľ sa zaväzuje prostredm'ctvom CVČ zabezpečovať záujmové vzdelávanie 
v príslušnom kalendárnom roku deťom vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov, ktorí 
majú trvalý pobyt na území poskytovateľa.

2. Poskytnutá finančná dotácia na záujmové vzdelávanie je účelovo viazaná a prijímateľ sa 
zaväzuje použiť finančné prostriedky v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou výchovno- 
vzdelávacích, záujmových a rekreačných činností detí v CVČ a to najmä na prevádzkové 
náklady, náklady za spotrebný materiál, úhradu nákladov súvisiacich s odmeňovaním 
zamestnancov, ktorí činnosti zabezpečovali.

3. Poskytnutá finančná dotácia na záujmové vzdelávanie v zmysle článku 2 tejto zmluvy 
podlieha ročnému zúčtovaniu a prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky 
dokonca rozpočtového roka a vyúčtovať v termíne do 31.01. nasledujúceho roka a to 
na prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité 
na účel dohodnutý v čl. 2. tejto zmluvy a to v plnej výške neoprávnene použitých 
finančných prostriedkov.

5. Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak 
poskytovatel’ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle



článku 4. bod 4. V tomto případe sa povinnosť prijímateľa vzťahuje na vrátenie takej 
výšky finančných prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovatel’.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú 
nevyčerpal do výšky poskytnutej finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie
v dohodnutom termíne.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť 
podľa článku 4, body 4, 5 a 6, sa vracajú na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy a to do 10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa.

Článok 5
Doba trvania a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu je možné ukončiť;

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúci 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi 
a jedna prijímateľovi.

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a to formou 
dodatkov.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy 
a na znak súhlasu ju podpísali.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Stožku, dňa: V Stožku, dňa.....

Poskytovatel’: Prijíma^“’’’

/



Príloha č. 1

Zúčtovanie poskytnutej dotácie
v
Žiadateľ o dotáciu:
Názov organizácie 

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Zmluva o poskytnutí dotácie č.................. :

Predmet zmluvy - účel posl^tnutia a použitia dotácie:

jCíslo
dokladu/

Idruhj
šdokladu:

Dodávateľ


