Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky
č. INT_010/2020
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov:
OBEC VALALIKY
Sídlo:
Poľná 165/8, Valaliky 044 13
Zastúpená starostom:
Ing. Štefan Petrík
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:
SK45 5600 0004 0022 7001
IČO:
00324850
DIČ:
2021245116
Ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba ,,obec“)
a
Príjemca:
Názov:
Adresa sídla:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

LIBA ACADEMY 11
Národná trieda 48, Košice 040 01
Ing. Jana Lopatníková
35539208
2021634461
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
IBAN:
SK93 1111 0000 0013 3494 6001
ako príjemca dotácie (ďalej iba ,,príjemca“)
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 znení neskorších predpisov
a Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce Valaliky túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky.
II.
Predmet zmluvy
1. Obec v zmysle Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Valaliky schválené Obecným zastupiteľstvom Valaliky
uznesením č. 10/2020 zo dňa 12.02.2020 a dodatku č. 1 k Pravidlám poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Valaliky
schválené Obecným zastupiteľstvom Valaliky uznesením č. 30/2020 zo dňa 03.06.2020
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 45€/žiaka na rok, slovom štyridsaťpäť eur.

2. Finančnú dotáciu poskytovateľ poskytne na činnosť Súkromného centra voľného času LIBA
ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, Čaňa, IČO: 42328781, ktorého je príjemca
zriaďovateľom v zmysle žiadosti príjemcu zo dňa 27.09.2019 spolu na 5 žiakov.
3. Celková výška dotácie predstavuje sumu 225€/rok, slovom dvestodvadsaťpäť eur.
4. Dotáciu je prijímateľ dotácie povinný použiť výlučne na prevádzku a mzdy na žiakov
uvedených v žiadosti príjemcu zo dňa 27.09.2019.
5. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v č. II bod 3 prijíma.
III.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
IV.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca je oprávnený využiť dotáciu výlučne na financovanie záujmovej činnosti detí
v dotknutom centre voľného času.
2. Príjemca je povinný dotáciu použiť do 31.12.2020. Finančné prostriedky nepoužité do
31.12.2020 je príjemca povinný vrátiť obci Valaliky bez zbytočného odkladu najneskôr do
31.12.2020 s príslušným avízom.
3. Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
poskytnutých finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a predložiť
ho obci Valaliky v termíne do 31.12.2020. Prílohou k vyúčtovaniu dotácie bude stručné
zhodnotenie účelu využitia dotácie.
5. Ak príjemca dodatočne zistí, že niektoré údaje uvedené v žiadosti sú nesprávne, bezodkladne
oznámi tieto skutočnosti obci.
6. Príjemca vráti dotáciu alebo jej pomernú časť,
a) ak sa preukáže jej neoprávnené vyplatenie, najmä v dôsledku nesprávne uvedených
údajov v žiadosti, alebo ak dieťa už navštevuje iné centrum voľného času, pričom už
bola vyplatená dotácia na základe skôr podanej žiadosti,
b) ak zaniklo dotknuté centrum voľného času v priebehu príslušného kalendárneho roka
bez právneho nástupcu,
c) ak dieťa zrejme prestalo navštevovať dotknuté centrum voľného času (napr. sa
odhlásilo resp. sa prehlásilo do iného centra voľného času)
d) ak obec odstúpila od zmluvy.

7. Príjemca je povinný umožniť obci kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti aj po
uzatvorení zmluvy. Rovnako je obec oprávnená kontrolovať použitie dotácie, a to najmä
formou nahliadnutia do účtovných dokladov; príjemca poskytne obci všetku potrebnú
súčinnosť. Obec v rámci výkonu kontroly je oprávnená robiť výpisy, odpisy a fotokópie
všetkých dokladov, ktoré môžu mať súvis s použitím dotácie. Obec môže vykonať kontrolu po
dobu minimálne troch rokov od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa poskytla
dotácia.
8. Obec je oprávnená uskutočniť kontrolu, či dotknuté centrum voľného času skutočne
vykonáva záujmovú činnosť detí, prihliadajúc na informácie o krúžku, ktoré príjemca uviedol
v prílohe žiadosti. Príjemca je povinný zabezpečiť primeranú súčinnosť zo strany dotknutého
centra voľného času.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle ust. § 5a Zákon č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluvy je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dotácie
a príjemca dotácie obdrží jeden rovnopis.

Vo Valalikoch, dňa 05.06.2020
Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

...........................................
Ing. Štefan Petrík
starosta obce

........................................
Ing. Jana Lopatníková

