
VS 09/01/0348/17

ZMLUVA č. 2017/0032 
o poskytnutí dotácie na rok 2017

ČI.I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovatel’:
sídlo:
štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
bankové spoienie: 
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 „poskytovatel’44)
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2. Prijímatel’:
sídlo:
štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
bankové spoienie:
IBAN:
registrácia:

(ďalej len „prijímatel’44)

FUTURE n. o.
Trieda SNP 61, 040 01 Košice 
Mgr. Lenka Takáčová
splnomocnený zástupca: Ing. Marcela Pavlíčková
35581450
2022002015
Tatra banka, a. s.
SK40 1100 0000 0029 2487 8226
Okresný úřad Košice, register neziskových organizácií
pod č. OVVS/9/2005

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

ČI. II
PREDMET ZMLUVY

1. Poskytovatel’ poskytne prijímatelovi 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 stravovanie žiakov nad 15 rokov veku pre organizáciu 
v zriaďovatel’skej posobnosti prijímatel’a: Súkromné gymnázium FUTURUM,
Kožušnícka 71/2,911 05 Trenčín (ďalej len „Súkromné gymnázium FUTURUM44).

2. Súkromné gymnázium FUTURUM zabezpečuje stravovanie žiakov v školskej jedálni 
Dopravnej akadémie, na základe zmluvy o zabezpečení stravovania, uzatvorenej medzi 
Dopravnou akadémiou, Školská 66, 912 50 Trenčín a Súkromným gymnáziom 
FUTURUM.
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ČI. III
VÝŠKA A ÚČEL DOTÁCIE

1. PodFa § 9 ods. 12 zákona písm. e) 596/2003 Z. z. a v súlade so Všeobecne závazným 
nariadením Trenčianskeho samosprávného kraja č. 30/2016 o financovaní základných 
uměleckých škol, jazykových škol a školských zariadení v zriaďovateFskej posobnosti 
Trenčianskeho samosprávného kraja a o financovaní základných uměleckých škol, 
jazykových škol a školských zariadení v zriaďovateFskej posobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
(ďalej len „VZN TSK č. 30/2016“) sa dotácia poskytne podFa počtu skutočne 
odobraných jedál pre žiakov nad 15 rokov veku, na základe faktúry dodávateFa, 
Dopravnej akadémie, Školská 66, Trenčín za uplynulý mesiac vo výške 1,06 Eur za 
jedno odobrané hlavně jedlo (příloha č. 2 VZN TSK č. 30/2016). Předpokládaný počet 
odobraných hlavných jedál na rok 2017 je 4700. Výška dotácie podFa předpokládaného 
počtu odobraných hlavných jedál na kalendárny rok 2017 je 4 982,00 Eur (slovom: 
štyritisícdeváťstoosemdesiatdva eur). Celková výška dotácie na kalendárny rok 2017 
bude upravená podFa skutočného počtu odobraných hlavných jedál.

2. Dotácia je účelovo určená na úhradu běžných výdavkov (t. j. výdavkov na prevádzku 
a mzdy), spojených s výrobou avýdajom jedál anápojov, pre žiakov Súkromného 
gymnázia FUTURUM nad 15 rokov veku, stravovaných v školskej jedálni Dopravnej 
akadémie, Školská 66, Trenčín anesmie byť použitá na iný účel. Prijímatel’ móže 
dotáciu použit’ len v súlade s podmienkami určenými v tejto zmluve a v súlade 
s podmienkami určenými vo VZN TSK č. 30/2016.

ČI. IV
POSKYTNUTIE A VYÚČTOVANIE DOTÁCIE !

1. Poskytovatel’ poskytne prijímateFovi finančně prostriedky z dotácie mesačne, na účet ■
prijímateFa IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 8226, vedeného v Tatra banke, a. s.,
najneskór do 14 kalendárnych dní od predloženia dokladov pre poskytnutie dotácie. J

F

2. Pre poskytnutie dotácie je prijímatel’ povinný předložit’ poskytovatelovi následovně 
doklady:
a) kópia faktúry za odobrané hlavně jedlá, podFa zmluvy o zabezpečení stravovania 

medzi Súkromným gymnáziom FUTURUM a Dopravnou alcadémiou, Školská 66,
Trenčín,

b) Vydané hlavně a doplňkové jedlá v zariadení školského stravo vania za příslušný 
kalendárny mesiac (příloha č. 1 tejto zmluvy),

c) menný zoznam žiakov s uvedením triedy a počtu odobraných jedál za příslušný
kalendárny mesiac. '

i
3. V případe, že doklady podFa predchádzajúceho odseku nie sú úplné a správné, ;

poskytovatel’je oprávněný tieto doklady vrátit’. Dotácia bude poskytnutá až po předložení 
opravených dokladov na účet prijímateFa. ;
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ČL V
VYKONÁVÁME KONTROLY POUŽITIA DOTÁCIE

1. Poskytovatel’ je oprávněný vykonávat’ kontrolu hospodárenia s poskytnutými fmančnými 
prostriedkami v zmysle § 9 ods. 17 zákona č, 596/2003 Z. z. a kontrolu efektivnosti, 
účinnosti a účelnosti ich použitia podl’a §9, §20 až §22 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o fmančnej kontrole a audite a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 357/2015 Z. z.“), v sídle prijímatefa 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 a předkládat’ 
požadované doklady, informácie a vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.

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

Čl. VI
OSOBITNÉ USTÁNOVENIA

1. Prijímatel’ zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou, v súlade 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.“) 
a podfa zákona č. 375/2015 Z. z. je povinný zachovávat’ hospodárnost’, efektivnost’, 
účinnost’ a účelnost’ použitia dotácie. V případe porušenia fmančnej disciplíny 
poskytovatel’ postupuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

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

Čl. VII
ZÁVĚREČNÉ USTÁNO VENIA

1. Zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2017. Zmluva 
nadobúda platnost’ dňom jej podpísania obidvomi oprávněnými zástupcami zmluvných 
stráň, účinnost’ nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Práva a povinnosti 
zúčastněných stráň vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú v platnosti aj po skončení 
účinnosti zmluvy až do času ich vzájomného vysporiadania.

2. Zmluva je vyhotovená vpiatich rovnopisoch, z ktorých poskytovatel’ obdrží tri 
vyhotovenia a prijímatel’ obdrží dve vyhotovenia.



3. Zmluva móže byť změněná len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zúčastněných stráň, lctoré sa zároveň zavazuj ú pristúpiť bezodkladné 
k uzavretiu dodatku zmluvy pri nových skutočnostíach vyplývajúcich zo zmien v platných 
právnych predpisoch.

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

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

Trenčín 10 FEB, m

Příloha č. 1 Vydané hlavné a doplňkové jedlá vzariadení školského stravovania 
zamesiac.......................... 2017

předseda
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Ing. Marcela Pavlíčková
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Příloha 1
Vydané hlavné a doplňkové jedlá v zariadení školského stravovania 

za mesiac.................... 2017

ZRIAĎOVATEE:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO/DIČ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA:
Názov:
Sídlo:
Kraj/okres

Počet

Dotácia 
na jedno 

jedlo 
v Eur

Dotácia 
spolu v Eur

1 2 3 = 1x2
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škol v zriaďovatel’skej posobnosti 
TSK
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škol v zriaďovatel’skej posobnosti
OÚ (v sídle kraja) TN
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škol v ziiaďovatel’skej posobnosti 
obce
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov súkromných škól
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov cirkevných škól
Spolu hlavné jedlá 0 X 0,00
Počet vydaných doplňkových jedál pre žiakov škol v zriaďovatelskej 
posobnosti TSK
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škól v zriaďovatel’skej posobnosti
OÚ (v sídle kraja) TN
Počet vydaných doplňkových jedál pre žiakov škól v zriaďovateískej 
posobnosti obce
Počet vydaných doplňkových jedál pre žiakov súkromných škól
Počet vydaných doplňkových jedál pre žiakov cirkevných škól
Spolu doplňkové jedlá 0 X 0,00
Dotácia X X 0,00

Stravovanie poskytované
Názov školy Zriaďovatel’

Vyúčtovanie spracoval(a): .................

Tel. kontakt:............................e-mail:

V dňa

štatutárny zástupca zriaďovatel’a 
měno, priezvisko, podpis, pečiatka

5


