
Zmluva č,7tzO2tlCYČ

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujnovó vzdelávanie detí podl'a § 6 ods. 12
pism. d) zák č, 59ó/2003 Z.z. o štátne! §práve v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a o kontrole
spósobu použitia poskytnufých íinančných prostriedkov.

uzatvorená medzi:

poskytovatel'om: Obec Važec
sidlo : Na Harte 19 , 032 6l y ažec
štatutárny zástupca: Ing. Milan Lištiak - starosta obce
ICO: 003 15842
DIČ: 202058|706
Bankovéspojenie: VÚS,eísloitětu:2392334210200

IBAN SK65 0200 0000 0000 2392 3142

/d'alej len poskytovatel'/

prijimatel'om: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

ako zriad'ovatel'om: Diecézneho centra vol'ného času važec
sídlo: Ul. Janka Silana 372, 032 6I Y ažec
za§túpená: Mons.Ján Kuboš. - spišský pomocný biskup
tčo: 0}l7gl24
Bankovéspojenie: SLoVENSKÁSPORITELŇA,čísloúčtu;0522392988/0900

IBAN: SK34 0900 0000 0005 2239 2988

/ďalej len prijímatel'/

čhnokI
Predmet a účel zmluly

l. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi
poskytovateťom a prijímateťom pri poskytnutí finančných prostriedkov na áujmové
vzdelávanie detí v centre vol'ného času na obdobie januír - decemb er 2021.

ČHnok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Poskytovatel' v zmysle zíkona 56412004 Z. z. o rozpoětovom urěení v,ýnosu dane z prijmov
uzemnej samospráve a o zrnene a doplnení niektoďch zíkonov, VZN č, 812020 o
financovaní materských škól a školských zuiadeni na území obce važec poskytne na
každé dieťa, ktoré navštevuje centrum voťného času ročne čiastku 103 €.

2. Ak jedno diet'a navštevuje viac cvč a tieto o dotáciu požiadajú, celková qýška dotácie sa
nemení a poukáže sa podielovo jednotlil"ým CVČ.

3. Poskytovatel' bude poukazovať finančnó prostriedky mesačne vo 1ýške 1/12 z finančných
prostriedkov určených na príslu&rý kalendámy rok v termíne do 25.dňa príslušného



kalendiirneho mesiaca.
4. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímatel'sa zavázuje použit'ich ako

bežtý transfer na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby.
5. Príjemca je povinný zachovávať hospodámosť, efektívnosť a účinnost' použitia

poskytnu!ých fi nančných prostriedkov.
6.Prijemcaje povinný použiť do 31, decembra príslušného kalendámeho roka a do tohto

termínu vráti na účet poskytovatel'a aj prípadné nepoužité finančné prostriedky,
7. Píjemca vráti dotáciu alebo jej pomemú čast' ak sa preukáže jej neoprávnené použitie, ak

zanikne centrum vol'ného času, prípadne ak dieťa prestane dotknuté centrum navštevovať.
Za týmlo účelom je príjemca povinný viesť evidenciu dochádzky detí do CVČ. Termín
vrátenia dotácie je do l5 dní od doručenia písomnej výny poskytovatel'a.
Termín vrátenia dotácie je do l5 dní od doručenia písomnej l"ýzvy poskytovateťa.

8. Príjemcaje povinný vykonat' lyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
a predložiť ho obci v termíne do 15. januára nasledujúceho kalendiimeho roka.
Pdlohu vyúětovania budú tvoriť kópie účtovných dokladov.

9. Poskytovatel' si vyhradzuje právo kontroly všetkých údajov poskytovaných
prenajimateťom priebežne počas kalendii,rneho roka,

Čtánok III
záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverej nenia.

2. Túto znlulu je možné zíneniť len formou písomného dodatku podpísaného štatutámymi
zistupcami zúěastnených strán.

3. Zmluvaje vyhotovená v tíoch rovnopisoch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy a pfijemca
obdrží 1 rovnopis.

4, Zmluvné strany prehlasujú, že zmlwu vatvárajú slobodne. vážne a zrozumitel'ne a na mak
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

,é".]'ó"ir\

poskytovateť
obec važec

Vo Važci dňa 17 .2.202l

prijímatel'
Rímskokatolícka cirkev

ů,Qllllrko^ t 6 FEB. 202l


