
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre Obec Bidovce
v súlade s 5 7 zák. č. 583/2004 Z.z. a zák. č. 544/2010 Z.z. () dotáciách v pôsobnostiv
MPSVaR SR o poskytovanídotácie na stravu od 1. 9. 2019 pre všetkých žiakov ZS

a predškolákovMŠ

Poskytovateľ: OBEC Ď U R Ď o š í K
Sídlo: Obecný úrad Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 Bidovce
IČO: 00 324 124

Zastúpenie: Iveta Hadašová 2 starostka obce Ďurďošík

IBAN : SK86 0200 0000 0000 1822 6542

Prijímateľ: OBEC B I D 0 V C E

Sídlo: Obecný úrad Bidovce- Bidovce 210, 044 45 Bidovce
IČO: 00 323 977

Zastúpenie: Ing. Pavol Azari — starosta obce

IBAN : SK46 5600 0000 0004 7635 2001

I.
Predmet dohody

Predmetom dohody je úprava práv apovinnosti zmluvných strán vsúvislosti sposlqtnutim
finančného príspevku na úhradu výdavkov poskytovateľom spojených so správou, údržbou a
zhodnocovanim majetku obce prijímateľa, ktorý poskytovateľ ako obec užíva na plnenie úloh
podľa osobitných predpisov, čiže finančného prispevku vzmysle Uznesenia OZ Bidovce č.
86/2019 z 11.10.2019, ktoré schválilo požiadať obce, aby sa podieľali na kapitálových
výdavkoch, ktoré boli použité na vybavenie kuchyne a školskej jedálne vo výške 28.443,60 €
v roku 2019 z dôvodu zabezpečenia stravovania detí a žiakov v zmysle zák. č. 544/20l0 7.1. od
1. 9. 2019.

II.
Finančný príspevok a jeho výška

Výška finančného prispevku každej obce je vypočítaná pomerom podľa počtu žiakov tej ktorej
konkrétnej obce pre ktorých Obec Bidovce zabezpečuje varenie jedál v „Školskej jedálni
Bidovce“ k počtu všetkých žiakov. Zároveň sa vychádza z toho, že výška investície Obce
Bidovce do zariadenia - kapitálové výdavky v roku 2019 celkom činí 28.443,60 €. Prílohou č.
] tejto dohodyje rozpis finančného príspevku podľa počtu stravníkov * žiakov podľa obcí .

2. Vzmysleš 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o použití vlastných prijmov rozpoča; obce
rozhodujú obce samostatne. Vtomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnost'
rozhodnutia obcí realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, ked" \\ € 7 ods.
1 písm. d) zaraďuje medzi výdavky obce aj Výdavky spojené so správou. údržbou
& Zhodnocovanim majetku obce a majetku iných osôb, kt01ý obec užíva na plnenie úloh podľa
osobitných predpisov.



III.
Dohodu o poskytnutífinančného príspevku

Z vyššie uvedených dôvodov sa Obec Ďurďošík sa zaväzuje poskytnúť Obci Bidovce finančný

príspevok vo výške 1.334.- € (slovom: Jedentisíctristotridsaťštyrieur), a to najneskôr
do 30 dní

odo dňa účinnosti tejto zmluvy. nakoľko zhodnotenie majetku Obce Bidovce bude slúžiť

na plnenie úloh poskytovateľapodľa osobitných predpisov.
IV.

.
Ostatné ustanovenia

1. Vyúčtovanie príspevku vykoná Obec Bidovce, ktorá je povinná zabezpečiť stravovanie pre

všetkých žiakov v Základnej škole s materskou školou Bidovce a taktiež pre Materské školy

a Základné školy bez právnej subjektivity v obciach. pre ktoré dodávateľsky zabezpečuje

varenie jedál. Vyúčtovanie vykoná po úhrade prispevku konkrétnej obce na účet Obce

Bidovce.

2. Poskytovateľ oznámi písomne schválenie obecným zastupiteľstvom dotácie na kapitálové

výdavky - výpis uzneseniaobecného zastupiteľstva a deň konania.

V.

Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa & Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podl'a

% 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle oboch zmluvných strán

2. Táto dohodaje vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3. Táto dohoda sa spravuje avykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory

alebo nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzajomnou

dohodou zmluvných strán.

4. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov

podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto dohody sa stane neplatným, zostáva platnosti

ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia. zmluvné strany sa dohodnú na

riešení, ktoré zachovákontext a účel daného ustanovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu predjej podpísaním prečítali, ich zmluvná voľnosť

nie je obmedzená, že dohoda bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú podpisy oprávnených osôb.

VBidovciach, dňa ??...5' 3020 V ' v
' " » " "

OBEC Ďurďošík ' , _ „
Iveta Hadašová— starostka obce Ing. Pavol Azari A starosta obce

Príloha: Rozpis finančného príspevku podľa počtu stravníkov — žiakov podľa obcí


