
Zmluva 
o poskytnutí dotácie – finančných prostriedkov  č. 2 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

Obec Bystrička,  Obecný úrad Bystrička,   

Bystrička č. 260,  038 04  Bystrička, SR ,  

IČO: 00316601  

konajúca starostom obce : Zdenka Maršalová 

/ ďalej len poskytovateľ/ 

 

Obec Turčianska Štiavnička 

J. Kostru 92/76 

03851 Turčianska Štiavnička 

IČO: 00316997 

Bankové spojenie: VÚB č.. účtu 12823362/0200 

Realizátor projektu. Centrum voľného času Turčianska Štiavnička 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ivan Hrozienčík , riaditeľ CVČ 

Adresa realizátora: XXX 

/ ďalej len príjemca/ 

II. 

Preambula 

2.1.Starostlivosť o potreby detí a mládeže patrí medzi priority samosprávy a preto sa Obec 
Bystrička bude  podieľať na podpore a rozvoji záujmového združenia detí a mládeže 
v centrách voľného času / ďalej len CVČ./  formou spolufinancovania v závislosti od počtu 
žiakov s trvalým pobytom na území obce a podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

2.2. Príjemca je CVČ so zameraním na : Enviromentálna výchova žiakov základných škôl 



2.3. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 07.03.2013 poskytnutie dotácie vo výške 
ustanovenej vo čl. VI ods. 1 tejto zmluvy. 

 

III.  

Predmet zmluvy  

3.1.Predmetom tejto zmluvy je dohoda účastníkov zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
na záujmové vzdelávanie detí a mládeže u príjemcu , a to podľa počtu žiakov s trvalým 
pobytom na území obce.  

 

3.2. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle  § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č.   596 / 2003 Z .z.  o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v zmysle  § 7a ods. 9 zákona č.  597 / 2003 Z. z.   o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

IV. 

4.1. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov je :  podpora a rozvoj záujmového 
združenia detí a mládeže 
 
4.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu – finančné prostriedky len na účel  
uvedený v odseku 4.1 a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

V.  

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie pre príjemcov 

5.1.  Medzi zmluvnými stranami je nesporné , že nárok na vyplatenie dotácie je podmienené 
prijatím finančných prostriedkov na účet poskytovateľa  od Ministerstva financií  - podielové 
dane zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ nebudú poskytnuté a vyplatené podielové dane od 
Ministerstva financií vo  výške avizovanej na začiatku roku, príjemca nemá nárok na 
vyplatenie od poskytovateľa dotáciu vo výške uvedenej v bode VI., ods. 6.1. Táto mu bude 
znížená v závislosti od zníženia podielových daní, ktoré obec obdrží od Ministerstva financií, 
a s týmto vedomím uzatvára túto zmluvu, nakoľko poskytovateľ nemá v tom prípade v 
rozpočte obce takéto položky zahrnuté. 
 
 
5.2.  Finančné prostriedky pre príjemcu budú poskytované kvartálne  - štvrťročne k 31.3., 
30.6.,  30.9., 31.12 na základe faktúry vystavenej príjemcom, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 
5.3. Hmotnú zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky dňom pripísania na účet 
príjemcu preberá príjemca. 



5.4.  Medzi  zmluvnými stranami je nesporné, že  poskytnutie finančných prostriedkov 
príjemcovi je podmienené súhlasom – podpisom rodiča žiaka s trvalým pobytom 
u poskytovateľa s návštevou CVĆ. 
 
                                                                      VI.  
                                      Výška poskytnutého finančného príspevku 
 
6.1. Výška  poskytnutého finančného príspevku na jedného žiaka s trvalým pobytom na území 
poskytovateľa je podľa zoznamu detí, ktorý poskytol príjemca poskytovateľovi nasledovná: 2. 
ročník - 18 € x 7(počet detí) / ročne, 3.-5. ročník – 16 € x 25(počet detí). /ročne, 6. – 9. ročník 
8 € x11 (počet detí). / ročne, (počet detí – príloha č.1)/ročne. Celková výška  poskytnutého 
finančného príspevku je 614 € /rok. 

 

6.2. Príjemca   vystaví faktúru so splatnosťou 14 dní 

  VII. 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od 01.01.2013 do 31.12.2013. Ustanovenie čl. V. 
 tejto zmluvy ostáva aj po skončení zmluvy nedotknuté.  

                                                                    

VIII. 

Záverečné ustanovenie 

9.1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve. 
 
9.2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
9.3.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch  vyhotoveniach s platnosťou originálu. 
 
9.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú mu a nemajú 
výhrady voči obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

 
9.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
zverejnení zmysle príslušných predpisov. 
 
 
V Bystričke dňa 23.4.2013 

..................................... ......................................... 

poskytovateľ príjemca 



Príloha č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie 
 
Zoznam detí na ktoré obec Bystrička poskytne dotáciu: 
 
 1. Černák Juraj   xxx xxx 
 2. Hlavenka Lukáš   xxx xxx 
 3. Tamara Rajčanová   xxx xxx 
 4. Bučkuliaková Nikola  xxx xxx 
 5. Šimjaková Miroslava  xxx xxx 
 6. Štepánek Michal   xxx xxx 
 7. Novotá Nina   xxx xxx 
 8. Hlavňová Michaela   xxx  xxx 
 9. Trancygierová Michaela  xxx xxx 
10. Knoško Michal   xxx xxx 
11. Hamza Lukáš Ján   xxx xxx 
12. Páričková Lea   xxx xxx 
13. Petráš Matej   xxx xxx 
14. Beneková Zuzana   xxx xxx 
15.Štefanidesová Darina  xxx xxx 
16. Civínová Sabrina   xxx xxx 
17. Kristína Zímeľová   xxx xxx 
18. Nepela Matúš   xxx xxx 
19. Bobrovská Nina   xxx xxx 
20.Kuka Jakub    xxx xxx 
21. Stanová Zuzana   xxx xxx 
22. Klimasová Zuzana   xxx xxx 
23. Lenďaková Dorota   xxx xxx 
24. Garajová Laura   xxx xxx 
25. Grigliaková Alžbeta  xxx xxx 
26. Civín Marek   xxx xxx 
27. Sadilová Alexandra  xxx xxx 
28. Šimeková Simona   xxx xxx 
29. Maťovčík Filip   xxx xxx 
30. Paulovičová Katarína  xxx xxx 
31. Blažeková Barbora   xxx xxx 
32. Hujčáková Katarína  xxx xxx 
33. Móricová Veronika  xxx xxx 
34. Zímeľ Michal   xxx xxx 
35. Bobrovská Martina  xxx xxx 
36. Kmeť Dávid   xxx xxx 
37. Kováč Daniel   xxx xxx 
38. Lučanský Jakub   xxx xxx 
39. Košút Pavol   xxx xxx 
40. Hujčák Lukáš   xxx xxx 
41. Grajciar Dominik   xxx xxx 
42. Čalkovský Gregor   xxx xxx 
43. Blažeková Naneta    xxx xxx 
 

 


