
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 

podľa § 6 ods. 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 

 

Čl.I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 

Obec: Ličartovce 

 Sídlo: Ličartovce 239 

 IČO:   327361 

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 

 IBAN: SK3856000000 000459149001  

 Zastúpený: Viliam Jurko, starosta obce 

(ďalej len  poskytovateľ) 

 

a 

Prijímateľ: 

Názov:   Mesto Košice 

 Sídlo:     Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 IČO:        00691135 

 DIČ:        2021186904 

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.  

 IBAN:   SK4656000000000442485033 

Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH, primátor mesta 

(ďalej len  prijímateľ) 

Uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách 

voľného času podľa § 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 súlade s § 7a ods. 9 

zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a tiež v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka 

ČL.II. 

Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času. 

Poskytovateľ vychádza z platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 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 § 7a ods. 9 zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl , stredných škôl a školských 



zariadení v znení neskorších predpisov a tiež v nariadení vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času na základe 

svojho uznesenia č.20/2014 zo dňa 27.10.2014 Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce. 

Prijímateľ podal písomnú žiadosť o poskytovanie finančných prostriedkov na financovanie záujmovej činnosti 

v centrách voľného času podľa § 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, ktorú obec 

zaeviduje. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho roka. 

Spolu so svojou žiadosťou doložil doklady o právnej subjektivite centra a o počte detí s trvalým pobytom 

v obci Ličartovce, ktoré boli prijaté do centrá voľného času v príslušnom kalendárnom roku. 

ČI.III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe predloženého zoznamu detí s trvalým pobytom v obci Ličartovce, 

ktorým prijímateľ poskytoval záujmové vzdelávanie v centre voľného času v danom kalendárnom roku bude 

poskytovať prijímateľovi 1 x ročne v lehote do 15 dní po doručení žiadosti a aktuálneho zoznamu finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Ličartovce. 

Výška ročne poskytovaných finančných prostriedkov bude vypočítaná ako súčin počtu detí a výšky finančných 

prostriedkov určených na jedno dieťa  a jeden kalendárny rok: 65,12 EUR. 

Poskytovateľ uhradí finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času bezhotovostným 

prevodom na účet prijímateľa. 

ČI.IV 

Práva a povinnosti prijímateľa 

Prijímateľ sa zaväzuje 1 x ročne predkladať poskytovateľovi zoznam detí s trvalým pobytom v obci Ličartovce, 

ktorý  poskytoval záujmové vzdelávanie v centre voľného času. 

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutý príspevok prijať a použiť na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí 

v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa. 

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté prostriedky použiť najneskôr do 31.12. v danom roku. 

Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi vyúčtovať do 31.1 nasledujúceho roka 

formou tabuľky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, z ktorej bude zrejme čerpanie 

a účel použitia dotácie podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa. 

ČI.V 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 

Kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov, vrátanie dodržiavania stanovených podmienok tejto 

zmluvy vykonáva poskytovateľ v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu použitia finančných prostriedkov, vymáhanie neoprávnene 

zadržiavaných finančných prostriedkov sa vzťahuje režim upravený v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

ČI.VI 

Doba trvania zmluvy 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. 

 



ČI.VII 

Zánik zmluvy 

Táto zmluva zaniká zánikom prijímateľa. 

Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak prijímateľ podstatným spôsobom porušil zmluvné 

povinnosti podľa tejto zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia prijímateľovi. Odstúpením od zmluvy 

zaniká táto zmluva a zároveň zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, s výnimkou povinnosti 

prijímateľa vrátiť poskytovateľovi poskytnutý finančný príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou najneskôr 

do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky 

odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom. 

ČI.VIII 

Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach, 

ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

Táto zmluva podlieha povinnému  zverejňovaniu na webovom sídle  obce Ličartovce v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle obce Ličartovce. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 výtlačky 

vyhotovenia. 

Zmluvu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú na 

základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Ličartovciach  dňa  12.11.2015                                            V Košiciach dňa 04.12.2015 

Za poskytovateľa:                                                                      Za prijímateľa: 

 

 

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

     Viliam  Jurko                                                                                  zriaďovateľ 

     Starosta obce 

 


