
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sokoľ 

v roku 2017 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 03/2017 

 

I.  

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 

Názov: OBEC  Sokoľ  

Adresa: Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 

zastúpená starostom: Ing. Martina Dutková, PhD. 

bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO ,a.s. 

číslo účtu: 0494216003/5600 

IBAN:                                  SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

IČO: 00324752 

DIČ:  2021245039 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Príjemca:  

Názov:  MESTO Košice 

adresa sídla: Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice 

zastúpená : MUDr. Richard Raši, PhD., primátor mesta Košice  

IČO: 00691135 

DIČ :  2021186904 

bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. 

číslo účtu:  0442485033/5600 

IBAN:                                   SK46 5600 0000 0004 4248 5033 

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  

      Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku  2017. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť CVČ   

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

 

2 Poskytovateľ Obec Sokoľ v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 13/2013 zo dňa    

   25.9.2013  v zmysle Smernice č. 1/2013 poskytuje na deti a žiakov do 15 rokov veku  

   s trvalým pobytom na území obce Sokoľ  príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 3,- €/1  

   dieťa 1/    kalendárny mesiac, ( slovom: tri eur), na žiaka ktorý navštevuje centrum voľného     

   času.  

 



3. Ak dieťa navštevuje viacero CVČ a záujmových krúžkov a tieto o dotáciu požiadajú,    

    celková výška dotácie sa nemení a podielovo sa poukáže jednotlivým žiadateľom  

 

4. Poskytovateľ dotácie poskytuje príjemcovi dotáciu na činnosť CVČ podľa aktuálneho   

    počtu žiakov navštevujúcich CVČ na zabezpečenie záujmového vzdelávania pre detí  

   a žiakov s trvalým   pobytom na území obce Sokoľ. 

 

5. Finančnú dotáciu Obec Sokoľ poskytne podľa počtu prihlásených detí a žiakov v Centrách   

    voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

     

    Počet   žiakov   navštevujúcich Centrum voľného času , Orgovánová 5 , 04011  

    Košice k  15.9.2016 : osem 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ , Masarykova 19/A, Košice k 15.09.2016: dvaja. 

1.    

2.   

 

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ pri  ZŠ Krosnianska č. 4, Košice k 15.9.2016 : dvaja 

1.  

2.  

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ pri ZŠ Staničná 13 Košice, 040 11 Košice k 15.9.2016 : 

jeden 

1.  

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ , ZŠ Park Angelinum, Košice k 15.9.2016 : 

traja 

1.  

2.  

3.  

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ SPEKTRUM pri Základnej škole, Polianska 1, 040 01 

Košice k 15.9.2016 : traja 

1.  

2.  

3.  

 

Počet žiakov navštevujúcich CVČ pri  ZŠ Hroncova 23, Košice k 15.9.2016: jeden 

1.  

    

 



   Počet žiakov navštevujúcich CVČ  pri ZŠ Považská 12, Košice k 15.09.2016:jeden. 

    1.Lukáš Kmec nar. 30.07.2010, Hradná 293/12, 044 31 Sokoľ 

 

 

   Počet žiakov navštevujúcich CVČ pri ZŠ Tomášikova 31, 040 01 Košice     

   k 15.9.2016:    osemnásť 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

6.  

7.   

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

 

    Výška dotácie sa vypočíta ako súčin aktuálneho  počtu detí prihlásených do CVČ, počtu  

    mesiacov a sumy dotácie na jeden mesiac vo výške 3,- € na 1 dieťa na 1 kalendárny mesiac.       

    Poskytovateľ Obec Sokoľ poskytne finančnú dotáciu na obdobie   mesiacov- január 2017 

    až jún 2017 v sume 702 EUR (slovom: sedemstodva eur). Výška finančnej dotácie za                     

obdobie september 2017- december 2017 bude stanovená na základe aktuálneho stavu 

prihlásených detí k 15.09.2017, predloženého príjemcom. Poskytovateľ následne pošle 

prijímateľovi avízo o výške dotácie  a dni jej odoslania na účet prijímateľa.  

 

6. Dotáciu je prijímateľ dotácie povinný použiť výlučne na prevádzku a mzdy na žiaka   

    uvedeného v čl. II bod 4 tejto zmluvy. 

 

7. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v čl. II bod 5 prijíma. 

 

III. 

Spôsob platby 

 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce  na účet príjemcu  

    na základe tejto zmluvy jednorázovo  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 alebo žiak, na ktorého poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prestane byť 



    žiakom CVČ príjemcu , oznámi túto skutočnosť príjemca poskytovateľovi do 10 dní   

    písomne. Poskytovateľ nebude poskytovať dotáciu príjemcovi na žiaka , ktorý ukončil  

    činnosť u príjemcu. Príjemca sa týmto zaväzuje vrátiť finančné prostriedky na účet    

    poskytovateľa za žiaka , ktorý ukončil činnosť v lehote do 15 dní od ukončenia činnosti. 

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

 

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2017. 

 

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej  

    dotácie najneskôr však do  31.01.2018. 

 

6. 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  

   31.01.2018. 

 

V. 

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  

    Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

4.  Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2017. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dotácie  

    a príjemca dotácie obdrží jeden rovnopis. 

 

 

 

V Sokoli,   dňa   09.05.2017 

 

Za poskytovateľa:                                                                   Za príjemcu : 

 

 

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

starosta obce   

 

 

 


