
Zmluva

o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu Obce Topolcianky
c·J'J2J2014

Poskytovatel:
Sídlo:

Zastúpený:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Topol'cianky
951 93 Topolcianky, Hlavná 114
Jurajom Meskom - starostom obce
00308536
2021038041
Prima banka Slovensko a.s.
SK42 5600 0000 0023 1050 8001

a

Zmluvu o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu Obce Topolcianky

l.
Predmet zmluvy

Poskytovatel v zmysle citovaného uznesenia poskytuje financnú dotáciu príjemcovi na rok
2014 najedno dieta vo výške 64,80 E. Výška financnej dotácie sa poskytuje podla zoznamu
detí prijatých do CVC.

Mesto Zlaté Moravce
953 O 1 Zlaté Moravce, 1. mája c. 2
Ing. Petrom Lednárom CSc. - primátorom mesta
00308646
2021058787
Prima banka Slovensko a.s.
2260010001/5600

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
predpisova uznesenia c. 318/2013/22 zo dna 12.12.2013 o poskytnutí dotácie na záujmové
vzdelávanie detí v CVC.

Príjemca:
Sídlo:

Zastúpený:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
C. úctu

II.

Úcel a lehota použitia dotácie

1.Príjemca dotácie ju môže použit na tento úcel: na mzdy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a prevádzku centra volného casu.
2.Použité financné prostriedky musia bYt vynaložené hospodárne, efektívne, úcinne a úcelne.
3.Dotáciu možno použit do 31.08.2014 a k tomuto dátumu podlieha aj povinné zúctovanie s
rozpoctom poskytovatela podla prílohy tejto zmluvy. Druhá cast dotácie bude poskytnutá
podla nového poctu prijatých detí do CVC od 01.09.2014 do 31.12.2014 a k 31.12.2014
podlieha aj povinné zúctovanie s rozpoctom poskytovatela podla prílohy tejto zmluvy.
4.V prípade, že dotácia nebude vycerpaná do 31.08. 2014 a 31.12.2014, je príjemca povinný
nevycerpanú cast dotácie vrátit spät na úcet poskytovatela do 10.09. 2014 a 31.12.2014.

Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčianky 

č.SI.1J2014 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
!BAN: 

Príjemca: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu 

Obec Topoľčianky 
95193 Topoľčianky, Hlavná 114 
Jurajom Meskom - starostom obce 
00308536 
2021038041 
Prima banka Slovensko a.s. 
SK42 5600 0000 0023 1050 800 I 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
953 O I Zlaté Moravce, l. mája Č. 2 
Ing. Petrom Lednárom CSc. - primátorom mesta 
00308646 
2021058787 
Prima banka Slovensko a.s. 
2260010001 /5600 

uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 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 zneni neskorších 
predpisova uznesenia Č. 318/2013/22 zo dňa 12.12.2013 o poskytnutí dotácie na záujmové 
vzdelávanie detí v CVČ . 

Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčianky 

I. 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 
2014 najedno dieťa vo výške 64,80 E. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu 
deti prijatých do evč. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

l.Príjemca dotácie j u môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a nepedagogických 
zamestnancova prevádzku centra voľného času . 

2.Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne . 
3.Dotáciu možno použiť do 31.08.2014 a k tomuto dátumu podlieha aj povinné zúčtovanie s 
rozpočtom poskytovateľa podľa prílohy tejto zmluvy. Druhá časť dotácie bude poskytnutá 
podľa nového počtu prijatých detí do evč od 01.09.2014 do 31.12.2014 ak31.12.2014 
podlieha aj povinné zúčtovanie s rozpočtom poskytovateľa podl'a prílohy tejto zmluvy. 
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.08. 2014 a 31.12.2014, j e príjemca povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet poskytovateľa do 10.09. 2014 a 31. 12.20 14. 



III.

Spôsob platby

Financná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z úctu poskytovatela na úcet
príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo za obdobie január 2014 - august 2014 do
31.07.2014 a jednorazovo za obdobie september 2014 - december 2014 do 31.10. 2014.

IV.

Iné dohodnuté podmienky

1.Ak príjemca dotácie ukoncí svoju cinnost v priebehu kalendárneho roka, je povinný
zúctovat poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukoncenia cinnosti a v tomto
termíne aj odviest nevycerpané financné prostriedky na úcet poskytovatela.
2.Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku CVC bude
poskytovatel postupovat v zmysle § 31 zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy v z.n.p.

3.Poskytovatel si vyhradzuje právo zmenit výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu
v závislosti od výšky podielových daní pre Obec Topolcianky v roku 2014. Zmena výšky
dotácie bude príjemcovi oznámená písomne. Toto písomné oznámenie bude tvorit prílohu
k zmluve a bude jej neoddelitelnou súcastou.
4.Ak dieta, na ktoré poskytovatel poskytuje financné prostriedky prestane byt' žiakom CVC,
príjemca oznámi túto skutocnost poskytovatelovi najneskôr do 14 dní odkedy sa tak stalo.
5.Financnú kontrolu na úseku hospodárenia s financnými prostriedkami pridelenými podla
tejto zmluvy vykonáva poskytovatel prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
6.Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku centra volného casu je povinný pri zúctovaní
poskytnutej dotácie predložit všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, úcelné a
úcinné vynaloženie pridelených financných prostriedkov.

V.
Záverecné ustanovenia

1.0bidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, co potvrdzujú
svoj ím podpisom.
2.Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboch ~luvných strán. Zmluva nadobúda
úcinnost v zmysle § 47a ods. 1 zákona císlo 546/2010 Z. z. t.j. dnom nasledujúcom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.
3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží poskytovatel
a jedno prij emca.

V Topolciankach dna 20.02.2014 V Zlatých Moravciach dna Ol. O~ . 10Pt.........................

príj emca

III . 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo za obdobie január 2014 - august 20 14 do 
31.07.2014 ajednorazovo za obdobie september 2014 - december 2014 do 31.10. 2014. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

l.Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
tennÍne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa. 

2.Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku CVČ bude 
poskytovateľ postupovať v zmysle § 31 zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v z.n.p. 
3.Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu 
v závislosti od výšky podielových daní pre Obec Topoľčianky v roku 2014. Zmena výšky 
dotácie bude príjemcovi oznámená písomne. Toto písomné oznámenie bude tvoriť prílohu 
k zmluve a bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 

4.Ak dieťa, na ktoré poskytovate!' poskytuje finančné prostriedky prestane byť žiakom evč, 
príjemca oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi najneskôr do 14 dní odkedy sa tak stalo. 
s.Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tejto zmluvy vykonáva poskytovateľ prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 
6.Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času je povinný pri zúčtovaní 
poskytnutej dotácie predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a 
účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

I.Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stnin. Zmluva nadobúda 
účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 54612010 Z. z. t.j . dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. 
3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží poskytovatel' 
a jedno príjemca. 

V Topoľčiankach dňa 20.02.201 4 V Zlatých Moravciach dňa ... O'!:. .D.3. ... !o.l.'t 

poskytovateľ príjemca 

\ 

• 



Zoznam detí navštevujúcích CVČ Rovňanova 7, Zlaté Moravce 

Poradové 
Meno a priezvisko Dátum I Adresa trvalého pobytu 

čislo narodenia 

1. Petra Minárová 

2 Tamara Stevulová 

3 Veronika Laktišová 

4 Nelly Mientusová 

5 Livia Kolenčlková 

6 Sarah Sútorová 

7 Nina Pupáková 

8 Regina Nyulassyová 

9 Lea Streitová 

10 Ivona Hlavatá 

11 Ema Chrapková 

12 Hana Cigáňová 

• 

• 



(r

Príloha k Zmluve o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu Obce Topol'ciany

Zúctovanie dotácie poskytnutej Obcou Topol'cianky

Príjemca dotácie:

Názov evc, školského zariadenia

Adresa:

ICO:

Štatutárny zástupca:

Výška poskytnutej dotácie

Úcel použitia dotácie:

V . dna .

podpis štatutárneho zástupcu a peciatka

•

Overenie zúctovania za Obec Topol'cianky

Meno, priezvisko podpis .

V Topol'ciankach dna .

Prfloha k Zmluve o poskytnuti finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčiany 

Zúčtovanie dot:lcie poskytnutej Obcou Toporčianky 

Príjemca dotacie : 

Názov eve, ~kolského zariadenia 

!Adresa: 

ICO; 

Statutárny zástupca: 

'. ~YSka poskytnutej dotácie 

Účel použitia dotácie: 

v ...... . dl"la .............. .. • 

podpis Statutárneho zástupcu a pečiatka 

Overenie zúčtovania za Obec Toporčianky 

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

v Toporčiankach dfla ... ......................... .... . 

-


