
Zmluva  

o poskytnutí finančnej dotácie  na záujmové vzdelávanie detí  

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:      Obec Ostrá Lúka 

       Sídlo: Ostrá Lúka 58, 962 61 

     Zastúpená: Mgr. Juraj Jelok, starosta obce 

     IČO: 00320161 

     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

     Číslo účtu: SK83 5600 0000 0012 0337 7005 

     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ:       Mesto Zvolen  

     Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen 

     Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka, primátor 

     IČO: 00320439 

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová,       

vedúca odboru školstva 

     Bankové spojenie: VÚB Zvolen 

                            Číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 1962 8412 

       Variabilný symbol: 207 

     (ďalej len prijímateľ) 

 

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 7 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov túto  

 

zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie  na záujmové vzdelávanie detí 

 

 

Čl. II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1) Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a 

prijímateľom pri poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí zo strany 

poskytovateľa prijímateľovi. 

2) Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne prijímateľovi finančnú dotáciu na 

záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času Domino, Bela IV. 1567/6 vo Zvolene (ďalej 

len CVČ Domino) v školskom roku 2022/2023.  



Čl. III. 

Výška dotácie a spôsob platby  

 

1) Finančná dotácia  na záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času Domino, Bela IV. 1567/6 

vo Zvolene je vo výške 5,-Eur/za mesiac (september-august) na  jednu osobu spolu 60,-Eur za 

školský rok 2022/2023. Celková výška dotácie je 240,-Eur, a je určená ako súčin počtu osôb, 

na ktorých má byť finančná dotácia poskytnutá a ktorí spĺňajú podmienky v zmysle bodu 2 tohto 

článku a výšky ročnej  dotácie na jednu osobu. V školskom roku 2022/2023 podmienky spĺňajú 

štyri deti.    

2) Poskytovateľ je povinný platiť prijímateľovi finančnú dotáciu v zmysle bodu 1 tohto článku za 

každú osobu, ktorá v príslušnom školskom roku:  

a) je prijatá na  záujmové vzdelávanie v Centre voľného času Domino, Bela IV. 1567/6 vo 

Zvolene,   

b) má trvalý pobyt na území poskytovateľa, 

3) Poskytovateľ sa zaväzuje, že finančnú dotáciu  na záujmové vzdelávanie uhradí prijímateľovi 

bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 28.2.2023.  

4) Prílohu žiadosti o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie budú tvoriť: 

a) zoznam osôb s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktorý bude slúžiť ako podklad na 

výpočet finančnej dotácie. 

b) fotokópia žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie na pravidelnú záujmovú činnosť 

v záujmových útvaroch a oddeleniach CVČ, 

5) Prijímateľ zasiela žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie na adresu poskytovateľa 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka.  

 

 

 

 

 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán   

 

1) Prijímateľ sa zaväzuje prostredníctvom CVČ Domino zabezpečovať záujmové vzdelávanie 

v príslušnom kalendárnom roku deťom vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov, ktorí 

majú trvalý pobyt na území poskytovateľa.   

2) Poskytnutá finančná dotácia na záujmové vzdelávanie je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje 

použiť finančné prostriedky v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou výchovno-vzdelávacích, záujmových 

a rekreačných činností detí v Centre voľného času Domino, Bela IV. 1567/6 vo Zvolene a to 

najmä na prevádzkové náklady, náklady za spotrebný materiál, úhradu nákladov súvisiacich 

s odmeňovaním zamestnancov, ktorí činnosti zabezpečovali. 



3) Poskytnutá finančná dotácia na záujmové vzdelávanie v zmysle článku II. tejto zmluvy podlieha 

ročnému zúčtovaniu a prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky do 20.9.2023, a to 

na prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

4) Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí finančnej 

dotácie na záujmové vzdelávanie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený 

vykonať hlavný kontrolór obce poskytovateľa podľa § 18d ods. 2 písm. d) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje 

umožniť hlavnému kontrolórovi obce poskytovateľa výkon tejto kontroly.  

5) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel 

dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy a to v plnej výške neoprávnene použitých finančných 

prostriedkov. 

6) Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak 

poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle článku IV. 

ods. 3.  V tomto prípade sa povinnosť prijímateľa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných 

prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ. 

7) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú 

nevyčerpal do výšky poskytnutej finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie v dohodnutom 

termíne. 

8) Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť podľa 

článku IV. body 5, 6 a 7 sa vracajú na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to 

do 10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa. 

 

 

Čl. V. 

Doba trvania a zánik zmluvy  

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu 31.8.2023. 

2) Zmluvu je možné ukončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúci po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VI. 



Záverečné ustanovenia 

 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie 

na záujmové vzdelávanie. 

2) Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny 

v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri porušení rozpočtovej disciplíny 

je prijímateľ povinný neoprávnene použitú finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie vrátiť do 

rozpočtu poskytovateľa. 

3) Poskytovanie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Ostrá Lúka uznesením č. 5/2022 zo dňa 15.12.2022. Zmluva je vyhotovená v štyroch 

rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ a dva poskytovateľ. 

4) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a to formou 

dodatkov. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu 

ju podpísali. 

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prijímateľa. 

 

 

 

Za poskytovateľa      Za prijímateľa 

V Ostrej Lúke  dňa, 04.01.2023    Vo Zvolene, dňa 18.01.2023.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ........................................    Podpis: .......................................... 

 Mgr. Juraj Jelok         Ing. Vladimír Maňka 

    starosta obce Ostrá Lúka                                              primátor mesta Zvolen



Príloha č. 1 

Vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie  

na záujmové vzdelávanie detí v roku 2022/2023 

pre obec Ostrá Lúka 

 

1) Údaje o osobách navštevujúcich záujmové vzdelávanie 

Obdobie 
Počet osôb uznaných na poskytnutie ročnej finančnej 

dotácie na záujmové vzdelávanie 

september až august - školského rok 2022/2023 4 
  

Priemerný počet uznaných osôb za rok: 4 

 

2) Údaje o poskytnutej finančnej dotácii na záujmové vzdelávanie  

Obdobie Výška finančnej dotácie 

september až august - školský rok 2022/2023 240.-€ 

  

Celková výška finančnej dotácie: 240,-€ 

 

3) Údaje o použití finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie  

Dátum 

poskytnutia 

finančných 

prostriedkov 

Dátum čerpania 

finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky čerpané na 

Suma 
Druh výdavku  

Číslo: - bank. 

výpisu, - 

poklad. 

dokladu, - účt.. 

dokladu 

    € 

    € 

Použité finančné prostriedky spolu: € 

Nepoužité finančné prostriedky € 

 

 

 

Vyhotovil: 

 

 

V .......................................... Dňa: ........................................      

    

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                            

Pečiatka a podpis riaditeľa CVČ Domino 

 

 

 


