Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyšná Hutka v
roku 2022 na záujmové vzdelávanie deti
uzatvorená podľa §6ods.12 písm.d) zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 3/2022
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov:
Adresa:
zastúpená starostom:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

OBEC VYŠNÁ HUTKA
Vyšná Hutka 165, 040 18
Mgr. Agáta Nosáľová
Československá obchodná banka, a.s
SK63 7500 0000 0040 2985 5764
00691291
2021261385

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov:
adresa sídla:
štatutárny orgán:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

MESTO KOŠICE
Tr. SNP 48/A, 04011 Košice
Ing. Jaroslav Polaček primátor mesta Košice
Mgr. Marcelom Čopom, riaditeľom Magistrátu mesta Košice
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
0442485033/5600
SK46 5600 0000 0004 4248 5033
00691135
2021186904
SK 2021186904

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
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z
rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu v roku 2022
II.
Predmet zmluvy
1. Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Vyšná Hutka č.104/2022 zo dňa
17.03.2022 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 30, €/žiaka na rok, slovom
Tridcaťeur, ktorý navštevuje centrum voľného času .
2. Finančnú dotáciu obec poskytne nasledovným 6 žiakom:
CVČ pri ZŠ Fábryho 44, 040 22 Košice:
-Lilien Kašubová Vyšná Hutka 2, 040 18 Košice- Krásna, nar. 24.01.2012, Maľba -kresba
CVČ pri ZŠ Družicová 4 ,04012 Košice:
- Ondrej Hutník Vyšná Hutka 137, 040 18 Košice- Krásna, nar. 11.03.2013, Športové hry
- Klaudia Janočková Vyšná Hutka 21, 040 18 Košice- Krásna, nar. 02.07.2014, Športové hry
- Juliana Vargová Vyšná Hutka 21, 040 18 Košice- Krásna, nar. 14.09.2012, Športové hry

CVČ pri ZŠ Považská 12, 040 11 Košice:
-Miroslav Zeleňák Vyšná Hutka 22, 040 18 Košice – Krásna, nar. 31.08..2007, Hokej 9
-Timotej Kubizniak Vyšná Hutka 127, 040 18 Košice – Krásna, nar. 29.09.2007, Hokej 9
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 sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Ak dieťa, na ktoré poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prestane byť žiakom CVČ
príjemcu, oznámi túto skutočnosť príjemca poskytovateľovi najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom prestal byť žiakom príjemcu. Poskytovateľ nebude poskytovať dotáciu
príjemcovi na dieťa, ktoré ukončilo činnosť u príjemcu
3. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou krúžku, na ktorú bola dotácia poskytnutá, uvedie, že krúžok bol
realizovaný s finančným príspevkom obce.
4. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
5. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2022.
6. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie
najneskôr však do 15.01.2023.
7. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku
predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
8. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v
tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15.01.2023.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možne meniť a dopĺňať len písomným dodatkom po obojstrannej dohode
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.
4.Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle úst. § 5a
Zákona 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.
5.Poskytovateľ/Prijímateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice
www.kosice.sk
6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dotácie a príjemca
dotácie obdrží jeden rovnopis.
Vo Vyšnej Hutke, dňa 03.05.2022
Za poskytovateľa:

.............................................................
Mgr. Agáta Nosáľová - starostka obce

Za príjemcu:

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

