Zmluva
o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
na rok 2020
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník
v zmysle neskorších predpisov v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov v roku 2019
pre centrá voľného času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 162/2015 na spolufinancovanie
nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí v centre voľného času, ktoré nemajú trvalý
pobyt v meste Bardejov.
Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Obec Smilno
v zastúpení starostom Bc. Vladimírom Baranom
Smilno 194
086 33 Zborov

IČO subjektu:

00322571

Prijímateľ:

Mesto Bardejov
v zastúpení primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščakom
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

IČO subjektu:

00321842

DIČ subjektu:

2020622923

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK41 0200 0000 0039 0381 4455
BIC – SWIFT: SUBASKBX

Číslo bankového účtu subjektu: 3903814455/0200
Variabilný symbol: 37874012
sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí za rok 2020.

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí
na rok 2020 je úhrada výdavkov za deti Centra voľného času ako súčasti Základnej školy
Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Smilno v zmysle VZN mesta Bardejov č.
162/2015.
Čl. III
Centrum voľného času

V zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa poskytuje mimoškolskú záujmovú činnosť
toto zariadenie:
Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3,
085 55 Bardejov, ktorého zriaďovateľom je Mesto Bardejov a centrum je súčasťou Základnej
školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, ako subjektu s vlastnou
právnou subjektivitou.
Čl. IV
Výška a splatnosť úhrady
1. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na dieťa s trvalým pobytom na jej území,
ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte podľa ustanovenia Čl.
III tejto zmluvy vo výške určenej VZN mesta Bardejov č. 162/2015 t.j. 40 € na
dieťa a kalendárny rok.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia Čl. IV ods.1 tejto
zmluvy bezhotovostným bankovým prevodom.
3. Fakturačné obdobie je do 30. 04. 2020 podľa počtu detí k 01. 02. 2020 za mesiace
január – jún a do 31.10. 2020 podľa počtu detí k 01.10.2020 za mesiace september
– december.

Čl. V
Ostatné dojednania
1) Prijímateľ predloží poskytovateľovi údaje o tom, ktoré deti s trvalým pobytom na
jeho území navštevujú centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, t.j.
menný zoznam detí s uvedením CVČ, ktoré navštevujú a rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CVČ.
2) Poskytovateľ je povinný riadne a včas platiť náklady za dieťa s trvalým pobytom na
jej území, ktoré uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v

zariadení CVČ

v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.
3) Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s dotáciou a je povinný v zmysle § 19 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej použitia.
4) Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú
finančnú kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a finančnom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy.
7) Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve
a prijímateľ tri vyhotovenia zmluvy.
V Smilne dňa 14.10.2019

Bc. Vladimír Baran
starosta obce

V Bardejove dňa

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

