
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  č. ZŠ 07/2018 

na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 
prvý polrok 2018  

uzatvára podľa § 51 Občianskeho zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 
 
 Žiadateľ :      Základná škola  
                        Sídlo (adresa) : Krymská 5 , 071 01  Michalovce 
                        Zastúpený       :  Mgr. Jozef Porvaz,  riaditeľ školy 
                        Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Mgr. Jozef Porvaz 
                        IČO                   :  17080762 
                        Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 
                        Č. účtu             :  SK51 5600 0000 0042 5042 8008 
 
Poskytovateľ:  obec Jastrabie pri Michalovciach 
                          Sídlo (adresa) :Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie 

pri Michalovciach  
                          Zastúpený       : Ján Ždiňák, starosta obce 
                          Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Ján Ždiňák  
                          IČO                 : 00 325 252 
                          Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 
                          Č. účtu            : SK54 5600 0000 0042 2563 0001     
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom  zmluvy  je  poskytnutie  finančných  prostriedkov  na  podporu  

záujmového vzdelávania vo výške 62 € na jedného žiaka na školský rok 2017/2018  
žiadateľovi na financovanie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Michalovce. 

2. CVČ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce navštevujú žiaci z  obce 
poskytovateľa podľa zaslaného zoznamu na školský rok 2017/2018.  

3. V prípade ak obec neposkytne požadovanú čiastku v súlade s VZN Mesta Michalovce č.189 
článok  IV. odstave 4.4. uhrádza rozdiel alebo celú čiastku rodič. 

 
Výpočet sumy finančných prostriedkov na obdobie od 1.1. – 30.06. 2018  

Suma finančných prostriedkov za uvedené obdobie je 37,20 € na jedného žiaka. Sumu, ktorú 
poskytovateľ poskytne, počet žiakov 4 krát 37,20 € na jedného žiaka je suma celkom 148,80 
€. 

 
Poskytovateľ je povinný poskytnúť finančné prostriedky : 

za  obdobie  od 1.1.2018  do 30.06.2018 prevodom  na účet žiadateľa, a to čiastku počet 
žiakov krát 37,20 € suma celkom,  v termíne do 30.05.2018. 
 

 



 
 

Článok II. 
Podmienky použitia finančných prostriedkov 

 
1. Žiadateľ   je   oprávnený   použiť   poskytnuté   finančné   prostriedky  len  na  úhradu 

výdavkov súvisiacich s činnosťou  CVČ.  
2. Finančné prostriedky je možné použiť najneskôr do 31. decembra 2018. 
3. V súlade  so zákonom  č.431/2002  o účtovníctve  v znení  neskorších predpisov musí 

byť o finančných prostriedkoch evidencia. 
 

Článok III. 
Podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov  

 
1. Ak žiadateľ  nevyčerpá  poskytnuté  finančné prostriedky,  je  povinný nevyčerpanú  

časť týchto  prostriedkov  vrátiť   poskytovateľovi   bez   zbytočného  odkladu,  
najneskôr  však do 31.12.2018  v  opačnom  prípade  sa  finančné  prostriedky 
považujú  za oprávnene  použité.  

2. Poskytovateľ   je   oprávnený   vykonať   kontrolu   dodržiavania   účelu   a   
podmienok poskytnutia finančných  prostriedkov a správnosti  vyúčtovania  
finančných prostriedkov, dohodnutých v tejto zmluve . 

3. Akékoľvek    použitie   finančných    prostriedkov,   ktoré   sú    poskytnuté    z 
 verejných prostriedkov,   v   rozpore  s   touto   zmluvou  je  porušením   finančnej   
disciplíny   podľa  ustanovenia   § 31  zákona č. 523/2004 Z .z.   o   rozpočtových 
pravidlách  verejnej  správy v znení neskorších predpisov.   

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je  vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z  ktorých jedno vyhotovenie  dostane  
žiadateľ, jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ.  

2. Zmluvu  je  možné  meniť  len  po vzájomnej  dohode  oboch  zmluvných strán a to 
formou písomných dodatkov. 

3. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  svoju  vôľu v tejto zmluve  prejavili slobodne, vážne, 
určito a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne  podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda  platnosť  dňom podpísania štatutárnymi  zástupcami oboch 
zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobúda deň po zverejnení.  

 
 
 
 
V Michalovciach, dňa 16.04.2018                               V Jastrabí pri M., dňa 07.06.2018. 
 
 
 
     Mgr. Jozef Porvaz                                   ..........................................................          
          riaditeľ školy          Ján Ždiňák,  starosta obce 


