
Zmluva 

o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č.01/2021 

 
uzatvorená medzi 

 

1/ Poskytovateľ:      Obec LACKOVCE 

                                 Sídlo: Lackovce 37, 066 01 Humenné 

                                 Štatutárny zástupca: Ing.Ľuboslava Hofericová, starostka obce 

                                 IČO: 37 791 699 

                                 DIČ: 2021545361 

                                 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

                                 Číslo účtu: 4252006001/5600 

                                 IBAN: SK35 5600 0000 0042 5200 6001 

                                 (ďalej len "poskytovateľ") 

 

a 

 

2/ Prijímateľ:          Mesto Humenné,  zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ  

                                 Laborecká 66,  066 01  Humenné 

                                 Sídlo zriaďovateľa: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 

                                 Zastúpený: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta 

                                 IČO: 00323021 

                                 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

                                 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2555 1979 

                                 Sídlo CVČ: Laborecká 66, 066 01 Humenné 

                                 CVČ zastúpené: PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ školy 

                                 Špecifický symbol: 93107 

                                 (ďalej len "prijímateľ") 

 

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

 

 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

Lackovce formou dotácie na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov príjemcu, 

súvisiacich s podporou záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území 

obce Lackovce, vo veku 5-15 rokov. 

 Poskytovateľ poskytuje príjímateľovi dotáciu v zmysle 

– Čl. II ods. 15 písm.d) zákona č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.597/2003 Z.z. O financovaní ZŠ, SŚ a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov 

– § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

– § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

– Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lackovciach č.14/2013, z 11. zasadnutia OZ, 

konaného dňa 18.03.2013 o určení dotácie na podporu financovavania záujmového 

vzdelávania detí a mládeže vo veku od 5-15 rokov s trvalým pobytom na území obce 

Lackovce, ktorým obec vymedzuje predmet dotácie, príjemcu dotácie, určuje výšku a 

účel dotácie 

 



 

Čl. II 

VÝŠKA, ÚČEL A POUŽITIE DOTÁCIE 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo v Lackovciach, vo svojom Uznesení č.14/2013 z 11. zasadnutia OZ, 

konaného dňa 18.03.2013 o poskytovaní dotácie na vyššie uvedený účel určuje základnú výšku 

dotácie v sume 30,- € na jedno dieťa s trvalým pobytom na území Obce Lackovce, vo veku 5-

15 rokov na obdobie 10 mesiacov kalendárneho roka (vynímajúc mesiace júl a august, t.j. 

obdobie letných prázdnin), pričom mesačná výška dotácie predstavuje 3,- €/dieťa. 

 

 Na základe sumarizovaných zoznamov detí, predložených žiadateľmi o dotáciu na 

vyššie uvedený účel, základná výška dotácie sa delí v alikvotnej čiastke v závislosti od počtu 

CVČ, ktoré dieťa navštevuje (v zmysle schváleného Uznesenia Obecného zastupiteľstva v 

Lackovciach č.14/2013 o poskytovaní dotácie maximálne trom CVČ). 

 Prijímateľovi dotácie vzniká nárok na poskytnutie mesačnej dotácie v prípade, že dieťa 

navštívi záujmový krúžok minimálne 3x v mesiaci. 

 

2/ Dotácia je účelovo viazaná na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov. 

 

3/ Pri použití dotácie zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. 

 

 

Čl. III 

TERMÍN A SPÔSOB POSKYTOVANIA DOTÁCIE 

 

 Poskytovateľ poskytuje dotáciu polročne, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, 

na základe predloženej a podpísanej dochádzky žiaka, navštevujúceho Centrum voľného 

času pri ZŠ Laborecká 66, 066 01 Humenné za dané obdobie, a to bezhotovostne na príslušný 

bankový účet prijímateľa, t.j. č.ú. 2625551979/1100, ŠS: 93107. 
 

 

Čl. IV 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1/ Prijímateľ dotácie zodpovedá za hospodárenie s dotáciou a je povinný v zmysle § 19 zákona 

č.523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pri jej  použití zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a 

účelovosť. 

2/ Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

3/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi dotácie vykonať vecnú kontrolu, priebežnú 

alebo následnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 



 

Čl. V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 

2/ Zmluva je platná na dobu určitú a končí dňom 30.06.2022. 

 

3/ Podmienky tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode formou písomného 

dodatku k zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami zúčastnených strán. 

 

4/ Zmluva je vyhotovaná v 6 rovnopisoch, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

5/ Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných predpisov. 

 

6/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak 

súhlasu s jej obsahom a vôľou byť ňou viazaní ju podpisujú. 

 

 

 

 

V  Lackovciach, dňa ...........................                          V  Humennom, dňa ........................... 

 

 

Za poskytovateľa:                                                           Za prijímateľa: 

 

 

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

       Ing.Ľuboslava Hofericová                                                 PhDr. Ing. Miloš Meričko 

                starostka obce                                                                  primátor mesta 

                                                                                                  

 

 

V Humennom, dňa .............................. 

 

 

Za Centrum voľného času: 

 

 

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

        PaedDr. Alexander Fecura 

Riaditeľ ZŠ, štatutárny zástupca CVČ 

 

 
 

 



 

                                                                                                

 

 

 
 


