
ZMLUVA OPOSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE 
  

uzatvorená v zmysle zákona 282/2008 Z. z o podpore prác s mládežou 
 

Čl. 1  
ZMLUVNÉ STRANY 

 

POSKYTOVATEĽ:  
IČO:  
Zastúpená:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
(ďalej len ,,Poskytovateľ“) 

 

 Obec Zámutov  
00332968  
Stanislavom Dudom, starostom obce  
VÚB Vranov nad Topľou  
16324632/0200 

 

PRIJÍMATEĽ:                          
                                                                         
Zastúpený: 

 

Bankové spojenie:                             
Číslo účtu:  
(ďalej len ,,Prijímateľ“) 

 

FK Tatran Zámutov  
  
Jaroslav Kepeň 
 
Slovenská sporiteľňa, pobočka Vranov nad Topľou 
SK57 0900 0000 0001 0789 3726 

 

Čl. 2  
PREAMBULA 

 

Poskytovateľ pri plnení svojej základnej úlohy a to starostlivosti o všestranný rozvoj 

obce a o potreby jej obyvateľov, rešpektujú prioritu obce, ktorou je starostlivosť o potreby 

detí a mládeže uzatvára s prijímateľom v zmysle zákona 282/2008 Z.z o podpore práce s 

mládežou  
Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

tohto znenia:  
Čl. 3  

PREDMET ZMLUVY 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 

rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté 

finančné prostriedky na účel dohodnutý v tejto zmluve. 

 

Čl. 4  
DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. 



2.   Zmluva zaniká uplynutím času, dohodou zmluvných strán alebo zánikom prijímateľa. 
 
 

Čl. 5  
ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory a rozvoja záujmového vzdelávania detí a 

mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov.  
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy 

použije výlučne na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovým vzdelávaním detí a mládeže, 

a to všestranný rozvoj pohybovej kultúry, nácvik a zdokonaľovanie futbalových zručnosti a 

organizovanie vlastných futbalových turnajov a športových podujatí.  
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky od poskytovateľa použije  
efektívne a hospodárne a o príjmoch a výdavkoch bude viesť účtovné záznamy v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným osobitným právnym predpisom. 

 
Čl. 6  

VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ  
PODMIENKY 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 66,- 

EUR na 1 dieťa/mládežníka na kalendárny rok 2020.  
2. Výška poskytovateľom poskytnutých finančných prostriedkov je určená súčinom výšky 

finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom na 1 dieťa a kalendárny rok 2020 a 

zmluvnými stranami odsúhlaseným počtom žiakov prijatých prijímateľom na záujmové 

vzdelávanie na rok 2020. Počet detí prihlásených na záujmové vzdelávanie je 46 , z toho 3 

sú prihlásení aj do iného záujmového útvaru, tak čiastka sa delí.  
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplácať prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 

dohodnutej v bode 2 tohto článku vo výške 2 937 €. takto: 

vo výške ¼ ročne  do konca kalendárneho mesiaca na účet prijímateľa. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade mimoriadnej situácie, v dôsledku 
ktorej nie je možné plniť účel zmluvy v zmysle Čl.5 je poskytovateľ oprávnený za 
obdobie trvania mimoriadnej situácie pomerne krátiť výšku dotácie. 

 

Čl. 7  
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky 

vo výške podľa čl. 6 tejto zmluvy na jedného žiaka a na jeden záujmový útvar.  
2. Predčasné ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou dohodou 

zmluvných strán. Predchádzajúce veta neplatí, ako došlo k porušeniu zmluvných 

podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy.  
3. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 15 dní po zániku  
tejto zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a 

mládeže vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom podľa tejto 

zmluvy. Vyúčtovanie bude obsahovať čerpanie rozpočtu – prijatých prostriedkov od 

poskytovateľa. 
 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný najneskôr do 15 dní po zániku 

zmluvy, vrátiť na účet poskytovateľa všetky finančné prostriedky, ktoré neboli použité 

prijímateľom na záujmové vzdelávanie žiakov podľa tejto zmluvy. 

  
5. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov poskytnutých 

poskytovateľovi na financovanie záujmového vzdelávania žiakov a za tým účelom je povinný 

na požiadanie poskytovateľa predložiť poskytovateľovi listiny a informácie obsahujúce údaje 

o použití finančných prostriedkov poskytovateľa na záujmové vzdelávanie žiakov. 

 

Čl. 8  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve.  
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie.  
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

 ju vlastnoručne podpísali.  
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
5.   Táto zmluva je v zmysle § 5 zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 

informácií) povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke 

obce.  
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 V Zámutove, dňa 15.06.2020 

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

poskytovateľ                                                                        prijímateľ  
 


