o poskytnutí

dotácie

Zmluva
na Centrum voľného
č.1/cvč/2013

času na rok 2013

Čl. I
Strany zmluvy
Obec Kamienka
v zastúpení:
IČO:
číslo bankového účtu:

Kamienka 123" 065 32 Kamienka
Jedinák Juraj, starosta obce

00329941
3530115001/5600
ďalej len .Zrlaďovateľ CVe"

Obec Stráňany
v zastúpení:
IČO:

Stráňany 17, 06533 Vel'ký Lipník
Kravčáková Viera, starostka obce

00330183
ďalej len "Poskytovateľ dotácie"

1.

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013 na činnosť centra vol'ného
času.
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2.
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Čl. III
Účel a výška dotácie
Zriaďovateľ eVe, ktoré je súčasťou Základnej školy s materskou školou Kamienka, poskytuje
služby aj deťom s trvalým pobytom v Obci Stráňany.
Poskytovatel' dotácie poskytuje Zriad'ovatel'ovi dotáciu na činnosť eVe podľa aktuálneho počtu
detí, navštevujúcich
Zriaďovatel'a, s trvalým pobytom na území obce Poskytovatel'a.
Celková výška dotácie na jedno dieťa na rok 2013 je 65 eur.

cv:

Čl. IV
Mechanizmus poskytnutia dotácie
Poskytovatel' dotáciu poskytne na základe riadnej faktúry vystavanej Zriaďovatel'om,
so
zohľadnením počtu detí prihlásených do eVe v príslušnom fakturačnom období,
1. fakturačné obdobie: január - august (8 mesiacov)
2. fakturačné obdobie: september - december (4 mesiace),
na bankový účet Zriaďovatel'a uvedený v el. I tejto Zmluvy.
Pre potreby fakturácie je podiel dotácie na 1 mesiac a jedno dieťa 1/12 celkovej výšky stanovenej
vel. III bod. 3. a rovná sa sume 5,40 €.
Výška fakturácie pre príslušné fakturačné obdobie sa vypočíta ako súčin aktuálneho počtu detí
prihasených do
počtu mesiacov fakturačného obdobia a podielu dotácie na 1 mesiac.
Zriaďovateľ je povinný k faktúre pripojiť: Zoznam detí, na ktoré zriaďovatel' eVe žiada dotáciu
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia) a fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa
ZŠ s MŠ Kamienka o prijatí žiaka do
Zmena počtu detí v priebehu 1. fakturačného obdobia sa zohl'adní v 2. fakturačnom období.
Čl. V.
Osobitné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni zverejnenia na webovom sídle Zriaďovatel'a.
Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2013.
Túto zmluvu je možné zmeniť len so súhlasom zmluvných strán, formou písomného dodatku.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, po 1 pre každú zmluvnú stranu.
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V Kamienke dňa 19. 03. 20132013

Juraj Jedinák
za Obec Kamienka

V Stráňanoch

dňa 19. 03. 2013

Viera Kravčáková
za Obec Stráňany

