
1. Poskytovateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:

a

2. Príjemca:
sídlo:
štatutárny zástupca:

IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
registrácia:

VS 09/01/0348/15

ZMLUVA č. 2015/0083
O poskytnutí dotácie na rok 2015

Čl. l
ZMLUVNÉ STRANY

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624 .
2021613275
Štátna pokladnica
7000504489/8180
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

FUTURE n. o.
Tr. SNP 61, 040 01 Košice
Mgr. Lenka Takáčová
splnomocnený zástupca na podpisovanie: Ing. Marcela Pavlíčková
35581450
Tatra banka, a.s.
2924878226/1100

SK40 11000000002924878226
Okresný úrad Košice, register neziskových organizácií pod č.
OVVS/9/2005

uzatvárajú
podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2015:

Čl. II
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príspevku z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja zriaďovateľovi FUTURE, n. o., Trieda SNP 61, Košice, na stravovanie žiakov
nad 15 rokov veku Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 71/2, Trenčín.

2. Žiaci Súkromného gymnázia FUTURUM nad 15 rokov veku sa stravujú v školskej jedálni,
ktorá je súčasťou Dopravnej akadémie, Školská 66, 911 50 Trenčín a to na základe Zmluvy
o poskytnutí stravovania medzi Súkromným gymnáziom FUTURUM, Kožušnícka 71/2,
Trenčín a Dopravnou akadémiou, Školská 66,911 50 Trenčín.

Čl. III
vÝŠKA DOTÁCIE

1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok podľa počtu skutočne odobraných jedál z
Dopravnej akadémie, Školská 66, 911 50 Trenčín pre žiakov nad 15 rokov veku na základe
faktúry vystavenej Dopravnou akadémiou Trenčín za uplynulý mesiac vo výške režijných



Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE A SPÔSOB

PREDKLADANIA VYUČTOVANIA DOTÁCIE

nákladov, maximálne však do výšky 0,84 Eur za jedno odobrané jedlo na účet príjemcu
č. 292487822611100 v Tatra banke, a.s ..

2. Predpokladaný počet odobratých jedál na rok 2015 je 12 600. Výška dotácie na
predpokladaný počet odobratých jedál na rok 2015 je 10 584,00 Eur (slovom
desaťtisícpäťstoosemdesiatštyri Eur).

3. Príspevok je účelovo určený na čiastočnú úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov pre žiakov Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 71/2, Trenčín nad
15 rokov veku stravovaných v Dopravnej akadémii, Školská 66,911 50 Trenčín.

4. Výška dotácie je stanovená podľa VZN TSK č. 11/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Trenčianskeho 'samosprávneho kraja Č. 17/2012 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení
VZN Č. 3/2014.

1. Príjemca ako podklad pre poskytnutie príspevku doloží:
a) kópiu faktúry zo Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
b) počet vydaných hlavných jedál na tlačive, ktoré tvorí prílohu Č. l tejto zmluvy
c) menný zoznam žiakov s uvedením triedy a počtu odobraných jedál za príslušný mesiac.

2. Poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok mesačne najneskôr do 14 kalendárnych dní od
predloženia podkladov pre poskytnutie príspevku. V prípade, že doklady v zmysle bodu l.)
nie sú úplné a správne, poskytovateľ je oprávnený tieto doklady vrátiť. Dotácia bude
poskytnutá po predložení opravených dokladov na účet prijímateľa uvedený v tejto zmluve do
14 kalendárnych dní.

3. Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu režijných nákladov na predmet zmluvy
v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Čl. V
SPÔSOB VYKONÁVANIA KONTROLY POUŽITIA DOTÁCIE

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle § 9 ods. 17 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisova podľa zákona Č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle príjemcu
dotácie.

2. V tejto súvislosti je príjemca povinný umožniť a zabezpečiť povereným zamestnancom
Trenčianskeho samosprávneho kraja vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly,
predkladať požadované doklady, informácie a vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou
kontrolou.

3. Zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sú v zmysle § 8 ods. 1) písm. c) zákona Č.

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinní
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone práce vo
verejnom záujme.



Čl. VI
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami 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 používaní zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť jej použitia. V prípade porušenia finančnej disciplíny poskytovateľ
postupuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. V prípade akejkoľvek zmeny súvisiacej s uzatvorenou zmluvou medzi prijímateľom dotácie
a školou na zabezpečenie stravovania, alebo zmenou súvisiacich s touto zmluvou, je prijímateľ
dotácie povinný túto zmenu oznámiť poskytovateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od
vzniku zmeny. Zmena bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve.

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú a to na 14 mesiacov od účinnosti.

2. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých účastník 1 obdrží 3 exempláre
a účastník 2 obdrží dva exempláre.

3. Zmluva môže byt' zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami
zúčastnených strán, ktoré sa zároveň zaväzujú pristúpiť bezodkladne k uzavretiu dodatku
zmluvy pri nových skutočnostiach vyplývajúcich zo zmien v platných právnych predpisoch.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak
súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.

6. Splnomocnenie tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
7. Podpísaním tejto zmluvy končí účinnosť Zmluvy č. 2014/0094 o poskytnutí dotácie

na rok 2014 .
.2. 4 FE8 2015

Trenčín .

Príloha č. 1 - Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac
.......................... 2015
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Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Marcela Pavlíčková
splnomocnený zástupca



Príloha Č. 1
•.TEĽ:

.ny zástupca:

~IADENIE ŠKOLSKÉHO STRA VOV ANIA

Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského

stravovania za mesiac 2015

Dotácia
na jedno jedlo

Počet v Eur Dotácia spolu v Eur
1 2 3 ~ Ix2

et vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK 0,84 0,00
et vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti OÚ (v
e kra ia) TN 0,84 0,00
et vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce 0,84 0,00
et vydaných hlavných jedál pre žiakov súkromných škôl 0,84 0,00
cetvydaných hlavných jedál pre žiakov cirkevných škôl 0,84 0,00

Spolu hlavné jedlá O x 0,00
;et vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 0,17 0,00
~et vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ (v
le kraja) TN 0,17 0,00
čet vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce 0,17 0,00
čet vydaných doplnkových jedál pre žiakov súkromných škôl 0,17 0,00
čet vydaných doplnkových jedál pre žiakov cirkevných škôl 0,17 0,00

Spolu doplnkové jedlá O x 0,00
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Stravovanie poskytované
ZriaďovateľNázov školy

iesto
i'ía:

ypracoval:
telefónu:

meno a priezvisko" " "" podpis .

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko,podpis)


