
Zmluva

o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu Obce Hostovce
Císlo zmluvy: 1/2013

OBEC HOSTOVCE
Sídlo: 951 91 Hostovce 49
ICO: 00308005
DIC: 2021037887

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo úctu: 2219552001/5600

V zastúpení: Mgr. Zita Koprdová, starostka obce
ako poskytovatel' dotácie (dalej iba "obec")

Príjemca:
Názov:

zastúpená! é:
ICO:
DIC:

a
Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ulica 1. mája 2,
953 01 Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta
00308676
2021058787

bankové spojenie: .Prima banka Zlaté Moravce císlo úctu: 2260010001/5600
ako príjenlca dotácie (dalej iba "príjemca")

uzavreli v zmysle § 51 zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .a.:Uznesenia c. 8 zo dna 27.05.2013, ktorým sa urcuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka školského zariadenia na rok 2013

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpoctu obce na rok 2013

l.
Predmet-zmluvy

Obec v zmysle uznesenia c. 8, zo dna 27.05.2013 poskytuje príjemcovi financnú dotáciu na
rok 2013 na jedno dieta vo výške 1,00 eur/mesIac, pocet detí: 4, (pódla zoznamu v prílohe c.
1 tejto zmluvy spolu s dochádzkou) spolu vo výške: 27 EUR slovom: dvadsatsedem EUR.

II.
Úcel a lehota použitia dotácie

1. Príjemca dotácie ju môže použit na tento úcel: na mzdy pedagogických a
nepedagogických zamestnancov a prevádzku školského zariadenia:.

2. Použité financné prostriedky musia byt vynaložené hospodárne, efektívne, úcinne
a úcelne.

3 .. Dotáciu možno použit do 31.12.2013. Podlieha povinnému rocnému zúctovaniu s
rozpoctom Obce Hostovce podla prílohy c. 2 tejto zmluvy.

4. V prípade, že dotácia ·nebude vycerpaná do 31.12.2013, je prijímatel povinný
nevycerpanú cast dotácie vrátit spät na úcet obce do·31.12.2013.
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Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Hosťovce 

Číslo zmluvy: 1/2013 

OBEC HOSŤOVCE 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo ú~tu: 

95191 Hosťovce 49 
00308005 
2021037887 
Prima banka Slovensko, 8.5. 

2219552001 /5600 
V zastúpení: Mgr. Zita Koprdová, starostka obce 
ako poskytovatel' dotácie (ďalej iba "obec") 

Príjemca: 
Názov: 

zastúpená/é: 
IČO: 
DIČ : 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad I Ulica 1. mája 2, 
95301 Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta 
00308676 
2021058787 

bankové spojenie: .Prima banka Zlaté Moravce ~íslo ú~tu: 2260010001/5600 
ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca") 

uzavreli v zmysle § 5 I zákona ~. 4011964 Zb. Ob~ianskeho zAkonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov .a Uznesenia Č. 8 zo dňa 27.05.2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školského zariadenia na rok 2013 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 

I. 
Predmet zmluvy 

Obec v zmysle uznesenia~. 8, zo dňa 27.05.2013 poskytuje prijemcovi finan~nú dotAciu na 
rok 2013 najedno dieťa vo výške 1,00 eur/mesiac, po~et detí: 4, (podľa zoznamu v prílohe~. 
I tejto zmluvy spolu s dochädzkou) spolu vo výške: 27 EUR slovom: dvadsaťsedem EUR. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

l. Prijemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov a prevádzku školského zariadenia. 

2. Použité finančné prostriedky musia byt' vynaložené hospodárne, efektívne, účinne 
a účelne. 

3. Dotáciu možno použiť do 31.12.2013. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s 
rozpočtom Obce Hosťovce podľa prilohy č. 2 tejto zmluvy. 

4. V prípade, že dotAcia nebude vy~erpanA do 31.12.2013, je prijímateľ povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 3] .12.2013. 

• 
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III.

Spôsob platby

Financná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z úctu obce na úcet príjemcu
na základe tejto zmluvy Ix rocne.

IV.

Iné dohodnuté podmienky

1. Ak prijímatel dotácie ukoncí svoju cinnost v priebehu kalendárneho roka, je povinný
zúctovat poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukoncenia cinnosti a v tomto
tenníne aj odviest nevycerpané financné prostriedky na úcet Obce Hostovce.

2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec
Hostovce postupovat v zmysle osobitných predpisov/*

3. Rocná výška dotácie je vždy závislá od uznesenia OZ obce Hostovce.
4. Financnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými financnými prostriedkami

vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
5. Prijímatel dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložit

všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, úcelné a úcinné vynaloženie
pridelených financných prostriedkov do 31.12.2013 poskytovatelovi dotácie.

/* § 31 zákona C. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

V.

Záverecné ustanovenia

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, co potvrdzujú
svoj ím podpisom.

2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboch zmluvných strán a úcinnost
d ( Id'" dV' . ")o nas e UjUCI en po jej zverejnenI.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží) rovnopis a príjemca
obdrží 1 rovnopis.

V Hostovciach dna 10.12.2013

Zverejnená dna 2013

Za obec Za príjemcu

~
-'1:'"

,\J\ ' '! ') ...

/ /.1

\II . 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu 
na základe tejto zmluvy l x ročne. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

l. Ak prijímateľ dotácie ukonči svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dni od ukončenia činnosti a v tomto 
tenníne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Hosťovce. 

2, Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec 
Hosťovce postupovať v zmysle osobitných predpisov' · 

3. Ročná výška dotácie je vždy závislá od uznesenia OZ obce Hosťovce. 
4. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami 

vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 
5. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 

všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov do 31.12.2013 poskytovateľovi dotácie. 

' " § 31 zákona Č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

l . Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
od .......... .... ..... .. ... .... .................. ( nasledujúci deň po jej zverejnení). 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 
obdrží l rovnopis. 

V Hosťovciach dňa 10.12.2013 

Zverejnená dň .............. 2013 

Za obec Za príjemcu 

............................. ~. ~~ .... ~ . :.:ť. .. ~ 
Mgr. Zita Koprdová / 

starostka obce 



Príloha Č. J 

Zoznam detí navštevujúcich CVČ v Zlatých Moravciach 

P. Č. Meno a priezvisko Dátum nar. Adresa trvalého pobytu 

1. Filip Skula 

2. Dávid Skula 

3. František Kabát 

4. Nikoleta Hodošiová 

(POZNÁMKA : overiťpodl'a skutočných prihlášok, podpísaných rodičmi detí) 



Príloha c. 2

k Zmluve o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu Obce .
císlo zmluvy: .

Zúctovanie dotácie poskytnutej Obcou .

V súlade so zmluvou c o poskytnutí financnej dotácie zo dna .

Príjemca dotácie:Názov CVC, školského zariadenia:Adresa

I

ICO Štatutárny zástupca I
Viška dotácie poskytnutej obcou

I Ucel použitia dotácie (v súlade so zmluvou

I

I

o poskytnutí dotácie)
I

I

v dátum: ; .

podpis štatutárneho zástupcu a peciatka

Overenie zúctovania za Obec .: ,

Meno, priezvisko podpis .

v , dna .

L

PrI/ohn ~. 2 
k Zmluve o poskytnutí finan~nej dotácie z rozpo~tu Obce ..... .... ........................... ............. . 
~íslo zmluvy: ............... . 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou ...................................... . 

V súlade so zmluvou č . ................ o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa 

r-
Príjemca dotácie : 
Názov evč, školského zariadenia: 
Adresa 
IČO 

I Štatutárny zástupca 

kVfška dotácie oskytnutcj obcou 
I ~~el použitia dotácie (v súlade so zmluvou 
o poskytnutí dotácie) 

v ................................... dátum: ............... .......... . 

podpis Jtawlárneho zástupcu a petiatka 

Overenie zúčtovania za Obec ...... ......................... .. .................. , 

Meno, priezvisko .......................................................................... podpis ....................... . 

v ........................................................ , dňa .................... . 



Anglick)r jazyk

Dávid Škula

Január 2013 - 8.1.,10.1.,15.1.,17.1.,22.1.,24.1.,29.1.,31.1.

Február 2013 - 5.2.,7.2.,12.2.,14.2.,19.2.,21.2,26.2.,28.2.

Marec 2013 - 12.3.,14.3.,19.3.,21.3.,26.3.

Apríl 2013 - 4.4.,9.4.,11.4.,16.4.,18.4.,23.4.,25.4.,30.4.

Máj -7.5.,9.5.,11.5.,16.5.,21.5.,23.5.,28.5.,30.5.

Jún - 4.6.,6.6., 11.6.,13.6.,20.6.

Júl- August - letné prázdniny

September - 30.9. 2013

Október - 4.10.,7.10.,11.10.,14.10.,18.10.,21.10.,25.10.,28.10.

November- 4.11.,8.11.,11.11.,15.11.,18.11.,22.11.,25.11.,29.11.

December - 2.12.,6.12.,9.12.,13.12.,16.12.,20.12.

Filip Škula

Január 2013 - 9.1.,14.1.,16.1.,21.1.,23.1.,28.1.,30.1., .

Február - 4.2.,6.2.,11.2.,13.2.,18.2.,20.2.,25.2.,27.2.,

\)... Marec -11.3.,13.3.,18.3.,20.3.,25.3.,27.3.,,rl
~ Apríl- 3.4.,9.4.,10.4.,15.4.,17.4.,22.4.,24.4.,29 A.,

Máj - 6.5.,13.5.,15.5.,20.5.,22.5.,27.5.,29.5.

Jún - 3.6.,5.6.,10.6.,12.6.,17.6.,19.6.,

Júl - August - letné prázdniny

September - O

Október - 1.10.,3.10.,8.10.,10.10.,15.10.,17.1 0.,22.10.,24.1.0.,29.10.,

November -5.11.,7.11.,12.11.,14.11., 19.11.,21.11.,26.11.,28.11.,

December - 3.12.,5.12.,10.12.,12.12.,17.12.,19.12.
741Jf:J. X í 6 =- 7' e

Mgr. Alena Tužinská

Anglický jazyk 

Dávid Škula 

Január 2013 - 8.1.,10.1.,15 .1.,17.1.,22.1.,24.1. ,29.1.,3 1.1 . 

Február 2013 - 5.2.,7.2.,12.2.,14.2.,19.2.,21.2,26.2.,28.2. 

Marec 2013 - 12.3.,14.3.,19.3.,21.3.,26.3. 

Apríl 2013 - 4.4. ,9.4., 11.4., 16.4., 18.4.,23.4.,25.4.,30.4. 

Máj -7.5.,9.5.,11.5.,16.5.,21.5.,23.5.,28.5.,30.5. 

Jún - 4.6.,6.6., 11.6.,13.6.,20.6. 

Júl- August - letné prázdniny 

September - 30.9. 2013 

Október - 4.10.,7.10., 11.10.,14. 10.,18.10.,21.1 0.,25.1 0.,28.1 O. 

November - 4.11.,8.11.,11.1 1.,15.11.,18.11.,22.11.,25.11.,29.11. 

December - 2.12.,6.12.,9.12.,13. 12.,16.12.,20.12. 

Filip Škula 

Január 2013 - 9. 1.,14.1.,16. 1.,21. 1.,23. 1.,28.1.,30.1., 

Február - 4.2.,6.2.,11.2.,13.2.,18.2.,20.2.,25.2.,27.2., 

Marec - 11.3.,13.3.,18.3.,20.3.,25.3.,27.3., 

Apríl- 3.4.,9.4.,10.4.,15.4.,17.4.,22.4.,24.4.,29.4., 

Máj - 6.5.,13.5., 15.5.,20.5.,22.5.,27.5.,29.5. 

Jún - 3.6.,5.6., I 0.6.,12.6.,17.6., 19.6., 

Júl- August -letné pnázdniny 

September - O 

Október - 1. 10.,3.10.,8.10.,10.10.,15.10.,17.10.,22. 1 0.,24.1 0.,29.1 O., 

November -5.1 1.,7.11.,12.11.,14.11.,19.1 1.,21.11.,26.11.,28.1 1., 

December - 3.12.,5. 12.,10.1 2.,12.12.,17. 12.,19.12. 
?fJJh X1tE= 'ié 

Mgr. Alena Tužinská 

• 



Dochádzka detí do záujmového krúžku CVČ šk.rok 2013/2014 

Strelecký krúžok 

František Kabát 

September 
Október 
November 
December 

~ 

17.9.,30.9., 
7.10., 14.l0.,21.10., 28.10., 
4.11, 11.11., 18.l1., 25.l1., 
2.12.,9.12.,16.12 

Nikoleta Hodošiová 

September 
Október 
November 
December 

17.9.,30.9., 
7.10., 14.10., 21.10., 28.l0. , 
4.11, 11.1l., 18.11., 25.l1., 
5.12., 12.l2., 19.12 

~1V '. .tJ'-c 

, 

Ing.Marián Kadlec 
vychovávateľ 

• 

1 


