
VS 09/01/0228/17

ZMLUVA č. 2017/0017 
o poskytnutí dotácie na rok 2017

CLI
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovatel’:
sídlo:
štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: 
IBAN:

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

(ďalej len „poskytovatel5'4)

2. Přijímáte!’:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spoienie:
IBAN:
registrácia:
(ďalej len „přijímáte!544)

Vratislav Skaličan - Súkromná základná umělecká škola AKORD
Hradiště 241, 958 54 Hradiště
35252073
1039423627
Slovenská sporitel’fta, a. s.
SK58 0900 0000 0002 6361 2658
Okresný úřad Prievidza, číslo živnostenského registra 305-4838

uzatvárajú
podl’a ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2017:

ČI. II
PREDMET ZMLUVY

Poskytovatel5 poskytne prijímateiovi na základe písomnej žiadosti v zmysle § 9 ods. 12 písm. 
b) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 
Z. z.44) dotáciu na mzdy aprevádzku na žiakov nad 15 rokov veku pre organizáciu 
v zriaďovateiskej posobnosti prijímateia: Súkromná základná umělecká škola AKORD, 
Hradiště 277,958 54 Hradiště.

ČI. III
VÝŠKA, ÚČEL A POUŽITIE DOTÁCIE

1. Pódia § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. avsúlade soVšeobecne závazným 
nariadením Trenčianskeho samosprávného kraja č. 30/2016 o financovaní základných 
uměleckých škol, jazykových škol a školských zariadení v zriaďovateiskej posobnosti 
Trenčianskeho samosprávného kraja a o financovaní základných uměleckých škol, 
jazykových škol a školských zariadení v zriaďovateiskej posobnosti štátom uznanej 
církvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
(ďalej len „VZN TSK č. 30/201644) sa prijímateiovi poskytuje dotácia na rok 2017 pódia 
počtu žiakov nad 15 rokov veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku je 1. január 
kalendámeho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutečňuje. Výška dotácie sa pódia VZN
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TSK č. 30/2016 určuje ako súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu žiakov základnej 
umeleckej školy podfa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 
(január až august) a výšky normativu uvedenej v prílohe č. 2 VZN TSK č. 30/2016 a 1/3 
súčinu preukázaného počtu žiakov podl’a stavu k 15. septembru aktuálneho 
(rozpočtového) roka (september až december) a výšky normativu uvedenej v prílohe č. 2 
VZN TSK č. 30/2016. Počet přihlášených žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy 
AKORD, Hradiště 277, Hradiště nad 15 rokov veku k 15. septembru 2016 je:

a) v individuálněj formě vyučovania - 13, normativ najedného žiaka je stanovený 
vo výške 370,24 Eur, dotácia v rámci individuálnej formy vyučovania je 4 813,12 Eur;

b) v skupinovéj formě vyučovania - 8, normativ najedného žiaka je stanovený vo výške 
229,80 Eur, dotácia v rámci skupinovej formy vyučovania je 1 838,40 Eur.

Výška dotácie na kalendárny rok 2017 je 6 651,52 Eur (slovom: 
šesťtisícšesťstopaťdesiatjeden eur, paťdesiatdva centov). Celková výška dotácie 
na kalendárny rok 2017 bude upravená podfa preukázaného počtu žiakov k 15. 
septembru 2017.

2. Dotácia je účelovo určená na úhradu běžných výdavkov (t. j. výdavkov na mzdy 
a prevádzku), v súlade s čl. II. tejto zmluvy a nesmie byť použitá na iný účel, pričom 
na úhradu nájomného podfa zmlúv o nájme, možno použiť ročně maximálně 20% 
z celkovej výšky ročnej dotácie.

3. Prijímatef je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra 2017. V případe, že 
prijímatef nevyčerpá poskytnutú dotáciu do tohto dátumu, je povinný vrátiť jej 
nevyčerpaná časť na účet poskytovatefa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, 
variabilný symbol 0901022817 najneskór do 10.01.2018 aposlať písomné avízo 
o úhradě Trenčianskemu samosprávnému krajů.

4. V případe vrátenia dotácie vpriebehu kalendárneho roka 2017 je prijímatef povinný 
poukázat’ ju v súlade s touto zmluvou na účet poskytovatefa IBAN: SK51 8180 0000 
0070 0050 4489, variabilný symbol 0901022817 a zároveň poslat’ písomné avízo 
o úhradě Trenčianskemu samosprávnému krajů.

5. Prijímatef má povinnost’ odviesť výnosy zposkytnutej dotácie (kladný rozdiel medzi 
úrokmi z dotácie a poplatkami za vedenie osobitného účtu) najneskór do 10.01.2018 
na účet poskytovatefa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 
0901022817 a poslat’ písomné avízo o úhradě Trenčianskemu samosprávnému krajů.

6. Ak prijímatef uhradí z poskytnutej dotácie počas účinnosti tejto zmluvy platby 
v prospěch třetích osob (napr. preddavky, zálohové platby) a na základe vyúčtovania 
týchto platieb vznikne třetím osobám povinnost vrátiť prijímateťovi preplatok, 
prijímatef sa zavazuje vrátiť tento přeplatek vo výške rozdielu uhrádzaných zálohových 
platieb z poskytnutej dotácie a vyúčtovaných skutečných nákladov do 3 dní po převzatí 
přeplatku na účet poskytovatefa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný 
symbol 0901022817, aj po uplynutí účinnosti tejto zmluvy. Prijímatef je povinný poslať 
písomné avízo o úhradě přeplatku Trenčianskemu samosprávnému krajů.
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ČI. IV
POSKYTNUTIE A VYÚČTOVANIE DOTÁCIE

1. Poskytovatel’ poskytne prijímaterovi dotáciu mesačne, v jednej dvanástine zcelkovej 
výšky schválenej dotácie, na účet prijímatel’a IBAN: SK58 0900 0000 0002 6361 2658 
vedený v Slovenskej sporiteM, a. s. V prvom mesiaci bude příslušná časť dotácie 
poukázaná do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v ďalších mesiacoch 
najneskór do 25. kalendárneho dňa příslušného mesiaca.

2. Po skončení každého štvrťroka je prijímatel’ povinný vykonat’ vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie, ktoré bude vyjadřovat’ věrný a preukazný obraz vedenia účtovníctva a předložit’ 
čerpanie dotácie spolu s kópiami bankových výpisov osobitného účtu. Štvrťročné 
vyúčtovanie předloží prijímatel’ dotácie v termíne do 10 kalendárnych dní nasledujúceho 
mesiaca po skončení příslušného štvrťroka na tlačive, ktoré tvoří přílohu č. 1 tejto zmluvy 
spolu s kópiami dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie.

3. V případe, že prijímatel’ dotácie nepředloží do termínu stanoveného v predchádzajúcom 
odseku vyúčtovanie dotácie, je povinný dotáciu, ktorú mal zúčtovat’, v plnom rozsahu 
vrátit’ na účet Trenčianskeho samosprávného kraja, z ktorého mu bola dotácia poskytnutá, 
najneskór do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie 
dotácie. O úhradě pošle prijímatel’ písomné avízo Trenčianskemu samosprávnému krajů.

4. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre případné poskytnutie dotácie v nasledujúcom 
rozpočtovom roku.

ČI. V
VYKONÁVANIE KONTROLY POUŽITIA DOTÁCIE

1. Poskytovatel’ je oprávněný vykonávat’ kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými 
prostriedkami v zmysle § 9 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. a kontrolu efektivnosti, 
účinnosti a účelnosti ich použitia podfa §9, §20 až §22 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 357/2015 Z. z.“), v sídle prijímatel’a alebo v sídle organizácie v zriaďovatefskej 
posobnosti prijímatefa, pre ktorú je dotácia určená podl’a čl. II. tejto zmluvy.

2. Pre účely kontroly je prijímatel’ povinný umožnit’ Trenčianskemu samosprávnému krajů 
vykonanie kontroly, zabezpečit’ oprávněným osobám (alebo písomne pověřeným 
zamestnancom) vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly apredkladať 
všetky požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.

3. Zaměstnanec Trenčianskeho samosprávného kraja, vykonávajúci kontrolu podťa tohto 
článku, je v zmysle § 8 ods. 1) písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
voverejnom záujme v znění neskorších predpisov povinný zachovávat’ mlčanlivosť 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvěděl pri výkone práce vo verejnom záujme.
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ČI. VI
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Ak prijímatel’ dotácie skončí prevádzkovanie predmetu činnosti, na ktorú mu bola dotácia 
poskytnutá, je povinný ku dňu skončenia činnosti dotáciu zúčtovat’ a bezodkladné, 
najneskór v lehote do 30 kalendárnych dní od skončenia činnosti, předložit’ 
poskytovatelovi jej vyúčtovanie. Nevyčerpané finančně prostriedky odvedie v rovnakom 
termíne na účet poskytovateli IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný 
symbol 0901022817 a zašle písomné avízo o úhradě Trenčianskemu samosprávnému 
krajů.

2. Prijímatel’ je povinný viesť osobitný účet pre poskytnutú dotáciu, viesť účtovníctvo 
vsúlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. oúčtovníctve v znění neskorších predpisov, 
preukaznú analytická evidenciu príjmov avýdavkov, týkajúcich sa prijatej dotácie 
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávného kraja a zároveň vyznačit’ na origináloch 
účtovných dokladov „dotácia z rozpočtu TSK“.

3. Prijímatel’ má povinnost’ stanovit’ organizácii v jeho zriaďovatefskej posobnosti, pre ktorú 
sa dotácia poskytuje, podmienky použitia dotácie, ako aj jej zúčtovania v zmysle platných 
právnych predpisov.

4. Prijímatel’ zodpovedá za hospodárenie sposkytnutou dotáciou, vsúlade s § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) 
apodfa zákona č. 357/2015 Z. z. je povinný zachovávat’ hospodárnost’, efektivnost’, 
účinnost’ a účelnost’ použitia dotácie. V případe porušenia finančnej disciplíny 
poskytovatel’ postupuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

5. V případe, že sa na prijímatefa vzťahujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov je 
povinný ho dodržiavať.

6. Akúkofvek změnu na straně prijímatefa, aj formálneho charakteru, je prijímatel’ povinný 
do 14 dní odo dfta jej vzniku písomne oznámit’ Odboru školstva akultúry Trenčianskeho 
samosprávného kraja. Oznámenie o zmene bude podkladom pre vyhotovenie dodatku 
k zmluve.

7. Nedodržanie ustanovení čl. IV. ods. 2, bude poskytovatel’ považovat’ za porušenie 
podmienok tejto zmluvy, pre ktoré móže poskytovatel’ odstúpiť od zmluvy s okamžitou 
platnosťou.

Čl. VII
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára nádobu určitú, do 31. 12. 2017. Zmluva 
nadobúda platnost’ dftom jej podpísania obidvomi oprávněnými zástupcami zmluvných 
stráň, účinnost’ nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Práva a povinnosti 
zúčastněných stráň vyplývajúce z tejto zmluvy zostávajú v platnosti aj po skončení 
účinnosti zmluvy až do času ich vzájomného vysporiadania.
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2. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých poskytovatel’ dotácie obdrží tri 
vyhotovenia a prijímatel’ dotácie obdrží dve vyhotovenia.

3. Zmluva može byť změněná len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných stráň, ktoré sa zároveň zavázujú pristúpiť bezodkladné k uzavretiu 
dodatku zmluvy pri nových skutočnostiach vyplývajúcich zo zmien v platných právnych 
predpisoch.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú příslušnými 
ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážné a zrozumiteFne 
a na znak súhlasu s jej obsahom a vole byť ňou viazaní, ju podpisujú.

10 FtB. 207
Trenčín..............................

Příloha č. 1. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podťa § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov na.........štvrťrok 2017

předseda

/’/ Tf
V i

Vratislav Skaličan
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Příloha č. 1
Vyúčtovanie

dotácie poskytnutej podl’a § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě 
v školstve a školskej samosprávě a o zmene a doplnění niektorých zákonov 

v znění neskorších predpisov na....... štvrťrok 2017

ŽIADATEE (ZRIAĎOVATEE):

Sídlo:
IČO/DIČ:_______________________________________________________________________________ _________

ZÁKLADNÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA/JAZYKOVÁ ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZARIADENIE: ~~

Sídlo (adresa ZUŠ, JŠ, ŠZ): 
Okres/Kraj:

V EUR ... štvrťrok Kumulatív
3.ydsl{ytnutá’'dóí^ciáiBaý,v,*..<.'^tvřt|r(jÉ;‘20;í4'":i/ ..-í ;*>' -; 'V 'u

Nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho štvrťroka 0,00
gElíBoužitie poskytnutej dotácie - běžné výďayky spolu j ř .:•% o,oo V/ 0,00
z toho:
a) Mzdy vrátane příslušných odvodov spolu 0,00 0,00
z toho:
610 Mzdy, platy, služobné příjmy a ostatně osobné vyrovnania 0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00
b) Prevádzka spolu 0,00 0,00
z toho:
631 Cestovné náhrady (na pracovně cesty zamestnancov)
632 Energie, voda a komunikácie (632001+632002+632003+632004) 0,00 0,00
632Ó01 Energie, ' 1 „ * ' ; 'V,. ' "V 'V .’ ‘ ,1 ? ^\ 'í , [

632002 • Vědné, stočné i- ‘i ‘’ ’ ■ ,, ' ’ , ,, ,' í'* <
,1 ' t f , , ,, '

632Q03 PoStové slůzbya telekormmikačné služby ‘ , , ; , ( ‘7 , , i' i < * 1
! 1

1632004 Komunikačná infrastruktura (poplatkyza komnmkačné slete, přenos dát, internet...) v i ; i ř 1 '
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Náj omné za náj om
637 Služby
Ili. Nevyčerpaná dotácia za příslušný štvrťrok j i - f u. 0,00 ; i o,oo

Vyúčtovanie spracoval(a):.........................
Tel. kontakt:...................................e-mail:

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie sú úplné, pravdivé a správné. 
V.......................................................dňa ..........................................

štatutárny zástupca zriaďovatel’a 

měno, priezvisko a podpis

t
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