
 

 

 

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí   

na rok 2019   

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník  v 

zmysle neskorších predpisov v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov v roku 2016  pre 

centrá voľného času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 597/2003  Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších  

predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce Raslavice č.2/2017 o určení výšky dotácie  na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa a materskej školy a školských  

zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času.   

 

 

Čl. I   

Zmluvné strany   

 

 

Poskytovateľ: Obec Raslavice   

      v zastúpení starostom obce Marekom Rakošom   

     Hlavná 154/30    

086 41  Raslavice   

 

 

IČO subjektu:   00 322 521  

DIČ subjektu:   2020624606   

 

 

Prijímateľ:   Súkromné centrum voľného času ELBA    

      v zastúpení riaditeľom SCVČ ELBA Ing. Eva Hužvárová     

                         Smetanova 2    

      080 05  Prešov   

 

 

IČO subjektu:   42232244   

DIČ subjektu:   2023331101   

Bankové spojenie: Tatrabanka   

      IBAN:  

      Číslo bankového účtu subjektu:  

Variabilný symbol:    422 322 44   

sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činností detí za rok 2019.   



 

 

 

Čl. II   

Predmet zmluvy   

 

 

  Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činností detí  

na rok 2019 je úhrada výdavkov za deti Súkromného centra voľného času ELBA, ktoré majú  

trvalý pobyt na území obce Raslavice v zmysle VZN  Obce Raslavice č. 2/2017   

 

 

 

 

 

Čl. III.   

Výška a splatnosť úhrady   

 

 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na dieťa s trvalým pobytom na jej území   

prijímateľovi, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť vo výške určenej VZN obce  

Raslavice č. 2/2017 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, t.j. 20,00 Eur na dieťa   

a kalendárny rok.   

2) Poskytovateľ sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia Čl. III ods. 1 tejto   

zmluvy bezhotovostným bankovým prevodom.    

3) Prijímateľ je povinný vyúčtovanie finančných prostriedkov predložiť poskytovateľovi   

do 31.12.2019.   

 

 

 

Čl. IV   

Ostatné dojednania   

 

 

1) Prijímateľ predloží poskytovateľovi údaje o tom, ktoré deti s trvalým pobytom na  

jeho území navštevujú centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, t.j.  

menný zoznam detí s uvedením CVČ, ktoré navštevujú a rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CVČ.   

2) Poskytovateľ je povinný riadne a včas platiť náklady za dieťa s trvalým pobytom na  

jej území, ktoré uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v zariadení CVČ  v 

zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.   



 

 

 

3) Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s dotáciou a je povinný v zmysle § 19 zákona  

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov pri jej používaní zachovať hospodárnosť, efektívnosť  a 

účelnosť jej použitia.   

4) Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú  

finančnú kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou  

podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a finančnom audite a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvnú riadne prečítali a potvrdzujú, že je  

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená  v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.   

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť  

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy.   

7) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve  

aj prijímateľ dve vyhotovenia zmluvy.   

8) Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019.   

 

 

 

 

 

 

Raslaviciach, dňa:                                             V Prešove, dňa   

 

 

 

 

...................................                                ............................................         

Marek Rakoš                                                         Ing. Eva Hužvárová   

starosta obce Raslavice              riaditeľ SCVČ ELBA  
 


