Zmluva
o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku
uzavretá v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpenie:

MESTO TRENČíN
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
00312037
2021079995
Dexia banka Slovensko, a. s. pobočka Trenčín
0600536028/5600
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

ako poskytovateľ dotácie
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpenie:
ako

prijímateľ

FUTURE, n. o.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
35581450
2022002015
KÚ Košice zo dňa 30.03.2005 pod číslom OVVSINO/9/2005
Tatra banka
2620064995/110
Ing. Jindfich Gazda

dotácie.
Článok I - Predmet zmluvy

1.

Poskytovateľ dotácie sa touto zmluvou zaväzuje v zmysle nariadenia vlády č. 531/2010
Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopÍňa nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a v súlade so schváleným
rozpočtom mesta Trenčín v roku 2011 poskytnúť prijímateľovi na základe žiadosti
zriaďovateľa dotáciu pre Súkromné gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín
(na úhradu nákladov na stravovanie žiakov do 15 rokov). Výška dotácie bude stanovená
na základe podkladov získaných zo štatistického výkazu Škol MŠ SR 40-01 ktorý
poskytovateľovi predložil zriaďovateľ (prijímateľ dotácie) k 20. septembru 2010
a to
v rozsahu zákona č. 179/2009 Z. z. a na základe skutočnej výšky dane z príjmu pridelenej
mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu. Z takto stanovenej dotácie poskytovateľ poskytne
príjemcovi 1/12 dotácie každý mesiac vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho
meSIaca.

Celková výška dotácie, ktorá bude poskytnutá r. 2011 je v hodnote: 2 095,- €.

2.

Poskytovateľ

má právo jednostranne upraviť výšku poskytnutej dotácie a to v súlade
s rozpočtovými zdrojmi mesta v priebehu roka 2011 (na základe skutočnej výšky dane z
príjmu pridelenej mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu).

3.

Prijímateľ

dotácie sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky
v článku II a splniť ďalšie podmienky tejto zmluvy.

použiť

na

účel

uvedený

Článok II - Účel zmluvy

1.

Finančné

prostriedky uvedené v článku I bod 1. sú poskytované prijímateľovi ako dotácia
na zabezpečenie financovania neštátnych školských zariadení v zmysle § 6 ods. 12 písm.
b) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Prijímateľ použije tieto finančné prostriedky na úhradu
miezd, odvodov a bežnú prevádzku školského zariadenia

2.

Prijímateľ

je povinný viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie
a zachovávať ustanovenia § 19 zákona Č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
Všetky finančné prostriedky predmetnej dotácie sú určené len na bežné výdavky, možno
ich použiť do konca rozpočtovaného roka 2011, a to len na účely, na ktoré boli určené.
Povinné ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie prijímateľ predloží poskytovateľovi
najneskôr do 15. januára nasledujúceho roku podľa rozpočtovej klasifikácie:
610 -mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby

3.

V prípade ich nevyčerpania, resp. nedočerpania v celkovej výške (napr. z dôvodu
zrušenia zariadenia počas roku 2011, resp. poklesu počtu detí a pod.) je povinnosťou
prijímateľa
nepoužité finančné prostriedky v roku 2011 neodkladne vrátiť
poskytovateľovi spolu s avízom o ich vrátení.

4.

Poskytovateľ

vykonáva v súlade s § 6 ods. 22 zákona Č. 596/2003 Z. z. finančnú kontrolu
na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy.

Článok III - Porušenie finančnej disciplíny

1.

Ak prijímateľ použije finančné prostriedky na iné účely, ako je uvedené v č. II bod 1.
tejto zmluvy, bude sa to považovať za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých
boli finančné prostriedky poskytnuté a za porušenie finančnej disciplíny.

2.

Neoprávnene použité prostriedky je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť na
bankový účet poskytovateľa číslo 0600536028/5600. Zároveň je prijímateľ povinný
zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň
omeškania s vrátením neoprávnene použitých finančných prostriedkov.

Článok IV - Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3.

Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej a na znak súhlasu s
podpisujú.

4.

Zmluva sa uzatvára na obdobie kalendárneho roku 2011.

5.

V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
zmluvná strana 2 súhlasí so spracovaním jej osobných údajov zmluvnou stranou 1,
v rozsahu vakom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto
zmluvy a za účelom ich spracovania v informačných systémoch zmluvnej strany 1ako aj
oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou.
Zmluvná strana 2 udeľuje súhlas dobrovoľne, na dobu neurčitú. Po skončení platnosti
tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto
zmluvou môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zmluvnej strane 1.

V

Trenčíne dňa:

20. 6. 2011

J

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

podpis anonymizovaný

ť

In

v. .. ::.....l.(. ••••• .••.\ ................... .

Jindfich Gazda
riaditeľ n. o.

FUTURE n.O.
Tr/eda SNP 61, 040 11 Koälce
IČO: 35 581 450
DiČ: 2022002015

podpis anonymizovaný
-1-

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

ňou

ju

