
zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škót a špeciálnych škól

číslo zmluvy:493l20t8

uzahtorená podťa §269 Obchodného zákonnika
a §19 Zákona o rozPoČtoých pravidlách verejnej sprár.y a o zmene doplnení niektorych

zákonov - Zákona č, 523/2004 Z.z.

Zmluvné strany:

škola:
stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 0l Vysoké Tatry

Zastípená : RNDr. Peter Slančo, riaditel'školy

Ičo
Bankové spojenie
císlo ťlčtti
Č. tei. 1-ax

E-mail : hotelovatatry@rnail.telekom.sk

Konečný priiímateť (KP):
Centrum vedecko-technických informácií SR /d'alej len ,,CVTI SR../
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

00893 552
šrÁrxe poKLADNICA
SK]3 8180 0000 00-0 0051 537]
052 142 2865

Zastupený
ICo
Bankové spojenie
CísIo účtu

č, tel./í'ax

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditel'
001 5 1 882
šrÁrNa poKLADNIcA
SK05 8180 0000 0070 0006 4743

02 69253702, 02 69295230 l 02165426186



PreantbuIa

Podkladom na uzav.retie telto zmluvy je Zákon o výchove a r,.zdelávaní (školský zákon)a o Zmene a cloPlnení nielttoých zákonov - Zákon č. 24512008 Z. z,.. §l+q Štip""dium. Toutozmluvou sa ruŠÍ znrluva mer]zi CV'|I SIt( póvodne úteš; a Stt.eclnou ÓAbornou školou, HomýSmokovec 26, Vysol<é Tatry s číslorrr 493:2006 zo dria o+.oq. zoor,.

čt. t.
Predmet zmluvy

l, Predmetom tejto zmluvy je vyplácanie štipendií žiakom stredných škól a špeciálrrych
škóI.

2, Škola sa zavázuje vYPlácat'štipendiá l, sťtlade a za podmienok stanovených v zákone a vtejto zrnluve.

3, CVTI SR sa zavázuje poskytnťrt' škole
štipendií v súIade s tot-tto zmluvot-t.

finančné prostriedky potrebné na vyplácanie

čt. tt.
Povinnosti školy

l, zo zmluvy vyplývajú riaditel'ovi školy nasledovné povinnosti:
a) ZabezPeČiť intbmovanie žiakov o možnostiach získať štipendium a poskytnúť irnzávázný formulár, na ktoron sa pocláva žiadost'o štipendium.
b) V súlade so zákonom prijírnat' žiadosti žiakov o štipenclirrm, ktoých prílohou je

doklad o tom. Že Žiakje v okruhtr spoločne posuclzovaných osób. ktoým sa poskytu.je
Pomoc l- hnlotnei nťrclzi Ptldl'a záktlnll č,. -11] 20l3 Z. z, o polTloci r hnlc-rtnej nťtdzi.. . .,"', ,:, ^-_ :_:

._,..!L-i.-'

c) Priiímar Žiadosti žiakor s clokladrni, ktoré potvr<izrr.Jú príjrny spoločne posudzovaných
osób a s dokladom o Počte nezaopatreni,Ón a poeř" )uopatrených neplnoletých detív oknthu sPoloČne Posudzovaných osób, nu úč"ly určenia sťrrn životnóho minimapodl'a zákona č. 601/2003 Z.zv zneni neskorších p.",lpi.orr.

d) Posúdit', Či Žiak, spÍňa podmienl<y na poskytnutle šiipendia a r,irčit, jeho priemerný
ProsPech, Na zál<lade týchto skutočností rozlroclnút' v sťrlac_le so školským zákonom
o Priztrani a r"ýŠkc ŠtiPcnclia a začiatku pclberania štipcncíia, resp. ncpriznaní štipendiaŽiakovi, o Čom vvclá rozhoclnutie. Vydat' rozhodrrLrtie o zmel]e ak došlo k zmeneskutoČnosti. na základe ktor]cir riadite];školy rozhodol o priznaní štipenclia.

e) Al< sa Škola clozvie o skutoČnosli, ktorá má za nzisledok, že vyplatenie štipendiaŽiakovi za jeden alebo viac uplynulých mesiacov trolo n"op.á"á"rré, je povinnábezodkladne oznátniť túto skutočnost' cvTI sR a vyzvat, žiaka na vrátenieneoPrávnene Prijatej surny ( §§ 451.458 Občianskeho zákonníka). Rovnaký postup
Škola vYl<oná aj v PliPacie, že vyplati štipendirrnl v dósledkrr n"p.uuoiul,ch alebclneťrplných Írclajov rrvedených žiadatel'om alebo ak žiadatel, neoznámi zmentlskutoČnosti rozhodujúcich na priznanie štipendia. o vrátenú sumu škola zníži
PoŽiadavku na.Platbu v nasledujúcom mesiaci alebo vrátenú sumu pottkiie na.aeetCV'rI SR a zaŠle CVTI SR Príslrršné účtovné rloklacly @ríjnrový poklaclničný ctoklad).í) Na začiatkrr šlicllsl<ého roka určit'termíny vl.plácania stiienaii.

g) Zabezpečit' vyp lácan i e šti pendi i šl<olclu.
h) Rozhoclovat' o vYPlatcní nevyzclvihnLrtýclr štipcndií r, i-niilclriarlnyclr tcrmirroch aleboo ich zaslaní poštovclu porrkážkt_lu na aclresu trvalcltcl bl,rllrska žiaka.

2, Voblastr finanČného zabezPečenia plnenia predmetu ztnluvv škoIa do 5.dria vmesiaci,ktory nasledqje po mesiaci na ktorý požadLrle finančnó prcr,.;tr-icdky:



I

a) SPracrrje Žiadosti Žiaclatel'ov o štipendium. určí celkt,\} pocet priznaných štipendiia na tomto základe StanovÍ Sumll potre bnír na ich l r piatcnie. Výšku tejto strmy uvecliev súhmnej Žiaclosti o Platbu a spolu s rozhoc,lntit,ami riaclite I,a školy o prtz,,aništipendií odošle cto CVTI SR,
b) PoŠle Žiadost' o zúČtol,anie poskl,tnutej platb1,. ktorťr jej CVTI SR posl<ytlo navYPlatenie ŠtiPcndií v PrcclclrádzajLrcom mesiaci, spolr.t s kopin,ni irčtovných dokladov(jednotlivé r'ýdavl<o'e Pol<Iaclniciré cloklacly alebá poclpísarríl výplatnťr listinu spolus výda'ltovým Poklaclničným dokladom ná celú sŮmu uyplatených štipendií alebo
, g9Stové poukážky a pod.) potvrdnrjťrce r,yplatenie štipendií.

c) Skola PriebeŽne aktualizrrje počet a výškrr vyplácaných štipendií na základe zmien askutočnostípodťa čl. II bod ld tejto ztnluvy,- 
^

3, Vo výŠke poŽadovanej Sumy Za daný mesiac pošle CVTI SR škole na jej účet platbu do20" dňa nasledujúceho mesiaca (okrern mesiacov jút a arrgrrst), z ktorej škola r.yplatíštipendiá za príslr.ršný mesiac.

4, Škola berie na vedomie, Že nemá nárok na refundácir.r mzdových a prevádzkoýchnákladov, ktoré jej rra záklacle tejto zmluvy vzrriknťr pri vyplácaní Siipendií.

5, Škola sa zavázuje._ uchor'ár'at' ortginály alebo riaclitel'orn školy overené doktrmentytýkajťlce sa štipendií po clobu l0 roňl,v sídle školy.

čt. tlt.
Povinnosti CVTI SR

1, Po zaslaní ÍrČtovných dokladov potvrdzujúcich vyplatenie štipenclií školou za
Predchádzajúci mesiac a Žiadosti školy o zueto,runi" poskytnutej platby do 5. dňat'nasledujírcom mesiaci. Poskl'trre C\'ŤI SR na ich záklacle a na základe cloručenias'.lh:lne] ŽiaCls:l ik-']', ,' ;'1;thLi slt]l.: > ,\]:-:-:]i-.-.,]-,] : ,_ll:]:,Jll,1 _,!:..i., d: ]il. J,ii;nasle,jujúceho mesiaca platbtr 1okrem mesiacb, jú1 a arrgustt.

2, V PríPade, Že Škole nevznikla povinnosť zaslat' žiaclosť o zťtčtovanie poskytnrrtej platbyza Predchádzajírci mesiac, CVTI SR poskytne platbu na zák7ade doručánia súhrnnejŽiadosti o Platbtr .spolr,r s potlebnými podkiadmi ao Z0. dňa nasledujirceho mesiaca(okrem mesiacov jťrl a august).

čt. tv.
Čas plnenia zmluvy

1, Škola je Povinná zabezpeČit' plnenie. povinností vyplývajúci ch zo zmlu,y odo dňa
PodPisu zmluvY aŽ do cloby. do ktore_j birclťr posky,ouáne finančné p.o.t.l"Jtý CVTI SRna účely výplaty štipendií zo Štátneho rozpočtu. Ak nastane taká skutočnost,. že cvTISR nebudťr PoskYtnuté finančné prostrie-dky nu uyptulr, slip"raii 

-;i;;'j. 
povinnázab,ezPeČit' výPlaju ŠtiPenciií za posledný 

-vyplat;;' 
--sia" a vykonat, záverečnévYÚČtovanie vYPlatených štiperrdii auráienie'pripánj,ctr zostatkových finančných

Prostriedkov PoskYtnutých CVTI SR na úeet cÝrI ,sn oo 3 mesiacov odo dňa
Posledného PriPÍsania finanČných prostriedkov rrrčenýJ na stipendia na ťrčet školy.

z, Škola sa zavázvje doclržiavat' hatmonogram preclkladania potrebných clokiadov CVTI SRpocll'a podmienol< stanovených v č1. II ňod z a) azc) tejto irnl.,rrv.

3. Pred r"lplynutírrl tejto cltlby je rnožné zmIuvu rtl<ontit':
a) písomnou dohodou ztllLtvný,ch stritn,
b) PÍsornnou r'ýPovecl'ou l<torejkol'vek zmluvnej stlany; výpoveclrrá lehota je 6 mesiacova zaČÍna PlYnút' Prvým clriom kalendárrrehó *".iu.u'nasledujúceho io mesiaci, vktorom bola výpoved' cloručená.



c) odstúPením od zmluvy v prípade ustanovených zákonom a touto zmluvou.
4, DoruČením výPovede nie sú dotl<nuté povinnosti znlluvni,ch strán q,plývajúce zplatnýchprávnych prcdpisov,

5 A"i Po doruČení výPovecle sa obe zmluvné strilnv zal,,iiztrjťr zabezpečit,všetky úl<ony aČinnosti vyplj'r'ajťrce pre ne z tcjto zmlLtvy az clo Llkorlc.c-rlia ryplácarlia všetkÝch štiperrcliív rámci PÓsobnosti tejto zmluvy a usktrtočnenia všetiiých ťLkonov pre ich finančné"nlonitorovacie a organ i začné vyrovnan ie.

6, OdstúPenie je ÚČinrré cloručením jeho písomného vylrotovenia clruhej zmluvnej st'ane,týmto dňom sa zmluva zrušuje.

čr.v.
Zodpovedno§t' za porušenie zmluvy

l, Škola zodPovedá za Ptipadné ponršenie zákona, resp. iného platného právneho predpisua za ťtnanČné ŠkodY, sPÓsoberré týrnto porušením. ok by toto porušenie bolo spósobenónesplnenírn si povinností. ktoré vyplývajú škole z i..1to,-tuuy.

2, Riaditel' Školy zoclpoveclá za pravdivost' údajov, ktoré škola uvedie v súrhrnnýchžiadostiach o platbu a v žiadostiach o zťtčtovanie poskytntrtej platby.

3, Škola berie na veclomie, Že f]nanČné prostriedky určené na vyplácanie štipendií sú zoŠtátneho rozPoČttt Slovenskej republiky. Na ioužitie-týchto prostriedkov, kontrolu
PouŽitia týchto Prostrieclkov a vytnáhaniě ich neáprávrreného použitia alebo zadržanja savzt'ahuje režim upravený v osobitných predpisochi.

J Y r':Í"'acle , ak šktl]l tli''r-',lši \tt,l,rtit,]'r ťk l..l i:lt S:'. 1,1: ]..:t,l-:,l s3 Zil\ 1.1z:i:: li_.c]-:. ie_ii.lzmiurr,3e C\ Ti SR bez ohl'aou na záražnost'pontšenta zmlur,; oprár,nené odstupit,odtejto zmlurY, V PriPade, ak CVTI SR neodsťrpi td zmluvy, je oprávnené podťa vlastnéhouváŽenia Posftlpovat'pocll'a ods.6 tohto článku. at Óvrr SR dójde kzáveru, žePoruŠením zmluvnej Povinnosti Školy nedošlo k zámernému neoprávnenému použitiualebo zadržaniu f-inančných prostriedkov, tak vzlrl'adom na okolnosti azávažnosťpontšerria povinnosti postačuje uvedený posttrp v odseku 6 tohto článku.

5, CVTI SR uPozorni Školu na zistené rreclo.statky a upozorní ju, že opakované porušeniezmluvných závázkov z jej strany móže mat' za následtk oclstťrpenie od zmluvy.

6, CVTI SR vYz'e Školu, abY odstránila. z.istcné neclostatky, ktoré sťt prejavom pontšentazmluvY aurČi jej na to cloc'latclčrrúr 3O-clriovú lehot.,. Do,lutočná lehoá začina piynút,dňonr cloruČenia r'ÝzvY na oc'lstránenie neclosiatkLr. V prípacie, ak škola sr.oje povinnostinesPlni a nedostatl<Y neodstráni ani , clodatočnej tetrote, móže CVTI SR po zváženiokolností a zár,ažnosti porušenia zmlttvy posťt-tpovat' podl'a čl. ry. oas-4 ňuo podl'aods,6 tohto Článktr, CVTI SR pri výbere poshrpu berie do úvahy aj irčelnost,zvolenéhopostupu.

7' CVTI Sl{ PÍsomne oznámi škole, že porušenie zmluvy znamenáporušenie rozpočtovejdisciPlínY v zmYsle zákona č. 523120041 : o rozpoetovýJl pravidlácli verejnej správy vzneni neskorŠÍch.PredPisov a Yyzve školu, ab,v vratita neoprávnerre čerpané aleboz,adrŽané finanČné Prostriecll<y. Súčasne. CVTI ŠR o porušení rozpočtovej disciplínya obsahLi výzl'Y ttPoveclomí PrísluŠnťr správtt finančnej kontroly, prípaclne aj Ministerstvof]nancií SR. Pcl tom, ako príslušný orgin uloží odvoj. CV,l,t SR oznámi škole, akú časť

l naPr, zák,Č, 52312004 Z,z, o roz,PrlČtových pravicllách vcrejnej sprár,v v znetli rleskoršich predpisov , zál<. č.14012000 Z.z. o správach íinarrčne.j kontiol,v u ,n"ni n.skorši.iilr.e,tpiso,
1



1l'

r

b

: '" '- - '::, -,:,-':":",-: Prostriedkov, l'rátane penále. 1e povinná odviesť na účet CVTI

: ,"i, Piť§3ŽkLr alebo jej násleclkY odl,rátila alebo prekonala. prípaclne, žeby v čase:, -:_: j ieIto znlluvy tuto prekážku predvídaIa.

- Sic'ie berie na vedomie, Že vzlrI'aclonl na povahu íinančných prostrieclkov poskytnutýchna základe te|to zrnltlvy (prostriccll<y štítneho rozpočtirl je príslušný orgán v zmyslezákona Č,52312004 
.7,:' .o rozPoctových Pravicllá.n'u"r"jn.; správy v zneni neskoršíchPredPisov, tj, Príslušná sPráva tinánčnój kont,oly ateÚo Ministerstvo ťrnancií SR,oPrávnený vYnrálrať od školy finančné prostriedky'aj bez podnetu CVTI SR alebo nadránrec podnetrr CVTI SR. Oclvocl ,r"opiárrn".," póuZili;J alebo zadržanýchíinančných

:tl'Í'ůlIiJJ[Ť ##i§i 
v správnom konaní prísiušrrá správa fi;;";;.j kontioly

čt. vl.
záverečné ustanovenia

], Zmlr-rvné stranY sťr Povinné oznamovat' zmenll ťrclajov, r.rveclených pri ich označení, inakzodPovedajú za Škoclu týmto vzniknutú ctruhej imlr-rvnej stranc, Spolu s oznámenítnZrÍrcnY Údajov je Potrebné Predložit'druhej zmluvnej strane aj kópiu príslušnej listiny.

2, Zmluvou nie sir dotknuté pclvinnosti 
_zmluvných strán, ktoré im vyplýwajťr z platnejlegislatívy a z osobitných právnyclr preclpisov.

,] Pr: \ Zt'llhJ, toLltl. ztll1lt",l,-t r 
" 

5]pr -,113 l]ťl1l]|3\,,ťllť. t-,,letia prisltršllé ustano.'enia
- 

_ 
t, 

- 
, - 

-:. 
.--- 

: - 
'

4. Zmluva nadobúda piatnost. dňom podpisu a účinnost'
zverejnenia v Centrálnom registri ,.turr.

5' Tťrto zmluvu je moŽné menit' iba písomnými dodatkami podpisanými štafutárnymizástupcami oboch zmluvných strán,

6' Zmlvva -|e vYhotovená v 2 origirrálrrych rovnopisoch, zktorých po podpise každ,á zoznrluvných strán clostane po jeclrrorn ror,nclpise .

], Zmluvné StranY vYl-rlasrrlťr. Že zn,iluvu si prečítali. jej obsahu rozutlejťt a na znaksťrhlasu zntlttr.tt podpisiriú.

dňom nasiedujúcim po dni jej


