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ZMLUVA  č.    446/2022
o poslq7tnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

uzatvorená v zmysle ust.  § 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

Článok 1.
Zmluvné strany

Poslqrtovatel':    Obec vinohrady nad váhom
925 55 Vinohrady nad Váhom č. 355

;äsomť##.e:#TaT;.o#átč::sst::e3Pce
IBAN:   SK 89 0200 0000 0009 23028132
IČO:   00306304

(ďalej len „poskytovateľ)

Príjemca: Mesto  Sered'
Námestie republiky č.1176/10, 926 01  Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
bankové spojenie:  Slovenská sporitel'ňa, a.s.,
IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156
IČO  :  306169

(ďálej len „prijemca")

Článok 2.
Predmet zmluvy

1.     Poskytovatel'   sa  zaväzuje  poskytnúť  príjemcovi   finančné   prostriedky  na  záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za
podmienok  dohodnutých   vtejto   zmluve   apríjemca   sa   zaväzuje   použiť  poskytnuté
fmančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto zmluvou.

Článok 3.
Účel  zmluvy

1.     Táto  zmluva  sa  uzatvára  za  účelom  podpory  záujmového  vzdelávania  detí  s trvalým
pobytom  na  území  poskytovatel'a  vo  veku  od  5  do  15  rokov  v centre  vol'ného  času
v zriaďovateľskej pôsobnosti príj emcu.

2.     Príjemca sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy použije

pvy;1uzčšneJáaaĽag:aoÉ%bmneýncshkeFhgaŕ:ňeznTk:it.na|n2C207V,8:3r2e6Va;d|Fer:de,natiäevnoá':eĹhooľíáť=
času pri ZŠ Juaja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01  Sereď.

Článok 4.
Doba p]atnosti zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu učitú -kalendámy rok 2022.

Článok 5.
Výška poskytnutých finančných prostriedkov a platobné podmienlqr

1.     Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  prĺjemcovi  finančné  prostriedky  na  rok  2022  vo
výške 323,40 €, čo predstavuje 107,80 €/1  dieťa.

2.     Celková výška finančných prostriedkov na rok 2022 je učená súčinom výšlqr finančných
prostriedkov   poskytnutých  poskytovatel'om   na   1   dieťa  podl'a   ods.   1   azmluvnými
stranami odsúhlaseným počtom detí prijatých príjemcom na záujmové vzdelávanie na rok
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2022  na  základe  predloženého  rozhodnutia o prijatí  dieťaťa do  Centra vol'ného  času  pri
ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského  1227/8, 926 01  Sereď a Centra voľného času
pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01  Sereď. Zoznam detíje v prílohe č.1.

3.     Finančné  prostriedky  budú  poskytnuté  bezhotovostným  prevodom  z účtu  poskytovateľa
na  účet  príjemcu  alebo   časť  z príspevku  príjemcu  uvedeného   v ods.1   tohto   článku
zmluvy v dvoch častiach za obdobie január 2022 -august 2022 v temíne do  15.05.2022.
Druhá časť  bude  poskytnutá podľa aktualizovaného  zoznamu  prijatých  detí  do  CVČ  od
01.09.2022 do 31.12.2022   v temĺne do 31.10.2022.

Článok 6.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Prĺjemcaje oprávnený využiť finančné prostriedky výlučne na financovanie záujmového
vzdelávania detí v centre voľného času.

2.     Príjemca  je   povimý   dotáciu   použiť   do   31.   decembra   2022.   Finančné   prostriedky
nepoužité  do  31.  decembra  príslušného  kalendárneho  roka je  príjemca  povimý  vrátiť

poskytovatel'ovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 31. decembra 2022.
3.     Príjemca je  povinný  zachovávať  hospodámost',  efektívnosť  a účinnosť  použitia  dotácie

v súlade s §  19 ods.  3  zákona č.  523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej  správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov.

e   p-ovinný   vykonať   vyúčtovanie   dotácie   apredložit'   ho   poskytovateľovi4.     Príjemca
v temíne o 31.12.2022   podľa prílohy 2 tejto zmluvy.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

1.     Zmluvuje možné meniť a dopĺňat' len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených
dodatkov k zmluve.

2.     Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži'
jedno vyhotovenie.
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Povimosť   zmluvu   zverejniť   vyplýva   zustanovenia   §5a   zákona   č.   211/2000   Z.z.
o slobodnom  pristupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon
o slobode infomácií) v platnom znení.

4.     Zmluvné strany vyhlasujú, že   sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že zmluvu
uzavreli slobodne, vážne, učite a zrozumitel'ne, nie v tiesni  ani za nápadne nevýhodných
podmienok,   Že  si  zmluvu  preči'tali, jej  obsahu porozumeli  a  svoj  súhlas  sjej   obsahom
potvrdzujú  svojimi  vlastnoručnými  podpismi na zmluve.

Prílohy,
1.   Zoznam  deti'  v CVČ  pri  ZŠ  Jana  Amosa Komenského  v Seredi  a CVČ  pri  ZŠ  Juraja

Fándlyho v Seredi
ffŤčnýchprostriedkovzarok2022

~eTŤ-\

Ing. Martin'TTri-č`ári`
primátor mesta

za príjemcu

Zmluva zverej
Zmluva nadotj

ádňa
účimosť dňa

ft.01   mú„

starostka obce
za poskytovateľa


