Zmluva o združení finančných prostriedkov
uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
medzi:
1/ Obec Jakubovany, Jakubovany s. č. 21, 03204 Lipt.Ondrej
zastúpenej Ing.Milanom Zuzaniakom, starostom obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Liptovský Mikuláš
číslo účtu 22023 342/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2202 3342
IČO:
00315273
(ako účastníkom zmluvy v prvom rade)

č. ú.: číslo

2/ Obec Jamník, Jamník s.č. 192, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpenej: Ing. Alena Vlčková, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú.1602672001/5600
IBAN: SK87 5600 0000 0016 0267 2011
IČO:
00315290
(ako účastníkom zmluvy v druhom rade)

takto:

Úvodné ustanovenia
Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej
obyvateľov.
Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov za účelom podpory
činnosti Materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti Obce Jakubovany –účastníka zmluvy
v prvom rade, ktorú navštevujú deti účastníka tejto zmluvy.
Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení,
(združenie prostriedkov s inými obcami) ako aj v súlade s § 5 ods. 1 písm. i/ a ods. 2 písm. d/
zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (účelové dotácie
z rozpočtu inej obce a oprávnenie obce použiť na plnenie svojich úloh združené prostriedky).
Pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z ustanovenia § 7a ods. 1, písm. b/ zák. č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ako aj § 6 ods. 12 písm
d/ zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s tým, že v zmluve sa
zohľadňuje aktuálnosť riešenia situácie pri prevádzke materskej školy.

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je povinnosť účastníka zmluvy poskytovať formou združenia finančný
príspevok (ďalej len dotácia) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany 20, 03204 Liptovský
Ondrej, (ďalej len MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany, ako účastníka zmluvy
v prvom rade, podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci účastníka za podmienok ďalej
uvedených v tejto zmluve.

Čl. II.
Doba trvania zmluvného vzťahu
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Čl. III.
Výška dotácie
1. Dotácia bola dohodnutá vo výške 19,00 Eur na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým
pobytom v obci účastníka zmluvy v druhom rade, evidovanom ako žiak MŠ.
2. Pri dohode o výške dotácie sa vychádzalo z rozboru finančného hospodárenia MŠ za rok 2018
ako i zo schváleného rozpočtu na rok 2019 účastníka zmluvy v prvom rade, týkajúceho sa
hospodárenia MŠ a viacerých rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi účastníkmi zmluvy.

Čl. IV.
Platobné podmienky
1. Dohodnutá dotácia je splatná mesačne pozadu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na základe
faktúry vystavenej účastníkom zmluvy v prvom rade, tak aby bola účastníkovi zmluvy
doručená najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Záväzok sa považuje za splnený, ak
dotácia najneskôr 20. dňa nasledujúceho mesiaca bola pripísaná na účet účastníka zmluvy
v prvom rade zriadený vo VÚB a.s. Lipt.Mikuláš, č.účtu: 22023342/0200 resp. SK63 0200
0000 0000 2202 3342.
2. Vo faktúre resp. jej prílohe musí byť uvedený zoznam detí s uvedením adresy bydliska, na
ktorých sa vypočítava dotácia a podpis riaditeľky MŠ s vyjadrením súhlasu, že uvedený počet
detí bol prihlásený do MŠ v príslušnom mesačnom období.

Čl. V.
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Účastník zmluvy v prvom rade nesmie použiť prostriedky dotácie na kapitálové výdavky,
opravu a údržbu budovy MŠ a mzdové výdavky.
2. Účastník zmluvy v druhom rade je povinný poskytnúť dohodnutú výšku dotácie len v prípade,
že mesačný príspevok rodičov v čase uzatvorenia tejto zmluvy je 16,- Eur na jedno dieťa.
3. V prípade, že dieťa ukončí dochádzku do MŠ počas trvania tohto zmluvného vzťahu, dotácia
sa poskytne len v jej alikvotnej časti, zodpovedajúcej počtu dní počas ktorých bolo dieťa
prihlásené do MŠ.
4. Účastník zmluvy v prvom rade predloží účastníkovi zmluvy v druhom rade najneskôr do
31.07.2019 vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktorá bude obsahovať:
a/ výšku dotácie určenej na dieťa za obdobie trvania zmluvného vzťahu a zmeny
v počte detí za prísl. obdobie a ich vplyv na výšku dotácie
b/ účel použitia dotácie
c/ vyúčtovanie nákladov na prevádzku MŠ v období trvania zmluvného vzťahu.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú tak, ako je uvedené v čl. II do 30.06.2019 bez možnosti jej
vypovedania zmluvnými stranami. Zmluva zaniká u toho účastníka zmluvy dňom, keď z MŠ boli
odhlásení všetci žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v obci ako účastníka zmluvy.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý účastník zmluvy obdrží
jednom exemplári zmluvy.

po

3. Zmluva je uzavretá okamihom jej podpisu účastníkmi zmluvy. Podľa § 47a ods. 1/ zák. č.
40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení
na webovej stránke účastníkov zmluvy.
4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu si pre jej podpisom riadne prečítali, jej
porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali.

17.12.
V Jakubovanoch dňa .................. 2018

Za obec Jakubovany:
Pečiatka:

31.12.
V Jamníku dňa .....................2018

Za obec Jamník:
Pečiatka:

