
 

 

ZMLUVA 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bočiar v roku 2021 na činnosť centra voľného času, 

ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Bočiar 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 001/2021 

 

I. 

Zmluvné strany: 

  Poskytovateľ: 

  Názov: OBEC Bočiar 

  Adresa: Bočiar 23,044 57  Haniska 

  Zastúpená starostkou: Elena Szabóová 

  Bankové spojenie: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA  

  IBAN: SK21 0200 0000 0000 2272 7542 

  IČO: 00690171 

  DIČ: 22021235986 

                                                                                  ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“) 

a 

 Príjemca:  

 Názov: Súkromné centrum voľného času 

 Adresa sídla: Beniakovce 44,044 42 

 Zastúpené:  Mgr. Babušík Dominik 

Bankové spojenie: : ČSOB, a .s., 

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1664 1548                                                            

 IČO: 42248019 

 DIČ : 2023527165 

  

                                                                                 ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)  

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 31,80 Eur  

 (slovom tridsaťjeden eur osemdesiat centov) na jedného žiaka na rok 2021/2022 na financovanie 

činnosti Súkromného centra voľného času, Beniakovce 44 v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa. 

2. Finančnú dotáciu Obec Bočiar poskytne podľa počtu prihlásených detí a žiakov. Súkromné centrum 

voľného času, Beniakovce 44  v školskom roku 2021 navštevujú 3 deti s trvalým pobytom v obci 

Bočiar. 

3. Poskytovateľ Obec Bočiar v zmysle Smernice č. 3/2016  poskytuje na deti a žiakov do 15 rokov veku 

s trvalým pobytom na území obce Bočiar príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2,65,- €/ 

1 dieťa /1 kalendárny mesiac, ( slovom: dve eurá šesťdesiatpäť centov), na žiaka ktorý navštevuje 

centrum voľného času. 

4. Ak dieťa navštevuje viacero CVČ a záujmových krúžkov a tieto o dotáciu požiadajú, celková výška 

dotácie sa nemení a podielovo sa poukáže jednotlivým žiadateľom. 

5. Celková výška finančných prostriedkov na mesiac od september až december 2021 je v  sume  

31,80/12 x 4 x 3 = 31,80 Eur (slovom tridsaťjeden eur osemdesiat centov) . 

 

 

 



 

 

6. Poskytovateľ Obec Bočiar poskytne finančnú dotáciu na obdobie mesiacov január  až september 2022 

v sume 31,80/12 x 8 x 3 = 63,60 Eur  (slovom: šesťdesiattri eur šesťdesiat centov). 

7. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na základe 

tejto zmluvy jednorázovo do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

Článok II: 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.  

2. Ak dieťa alebo žiak, na ktorého poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prestane byť žiakom 

CVČ príjemcu , oznámi túto skutočnosť príjemca poskytovateľovi do 10 dní písomne. Poskytovateľ 

nebude poskytovať dotáciu príjemcovi na žiaka , ktorý ukončil činnosť u príjemcu. Príjemca sa týmto 

zaväzuje vrátiť finančné prostriedky na účet poskytovateľa za žiaka , ktorý ukončil činnosť v lehote 

do 15 dní od ukončenia činnosti.  

3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2022. Finančné prostriedky nepoužité do 

31.12.príslušného kalendárneho roka je príjemca povinný vopred písomne oznámiť a vrátiť 

poskytovateľovi najneskôr do 20. januára 2023. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 

podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť  

v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, 

ktorá zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám v z. n.).  Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2021.  

3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu  

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

4. Poskytovateľ/Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa 

článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle obce Bočiar www.bociar.sk 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dotácie a príjemca dotácie obdrží 

po jednom rovnopise. 

 

  

V Bočiari, dňa  25.10.2021                                                            V Beniakovciach dňa 10.11.2021 

 

 

 

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

                   Elena Szabóová                                                                              Mgr. Babušík Dominik 

             starostka obce Bočiar                                                                               zriaďovateľ SCVČ 

 

http://www.bociar.sk/

