
Z M L U V A  č. 3/2021 

o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov  

na rok 2021 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:   Obec Chminianska Nová Ves 

Adresa:   Chminianska Nová Ves 32, 082 33     

Zastúpená:   Mgr. Petrom Konečným, starostom obce 

IČO:    00327140 

DIČ:    2020543162 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:    SK76 0200 0000 0000 0542 7572 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ:   Mesto Prešov 

Adresa:   Hlavná 73, 080 01 Prešov     

Zastúpené:   Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 

IČO:    00327646 

DIČ:    2021225679 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

IBAN:    SK32 7500 0000 0040 0859 2758 

(ďalej len „prijímateľ) 

 

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a podľa § 6 ods. 12 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Nariadenia vlády SR č. 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu  dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu: 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Poskytovateľa: Obec Chminianska 

Nová Ves v sume 360,00 € (slovom: tristošesťdesiat eur), ktorú poskytne Poskytovateľ 

Prijímateľovi na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa takto: 

 

a) ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov            360,00 € 

 

 



2.2 Dotácia sa poskytuje na obdobie január až december 2021.   

 

Článok III. 

Spôsob poskytnutia dotácie, podmienky použitia a vyúčtovanie dotácie 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje spolufinancovať náklady na žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku, 

ktorý uskutočňuje mimoškolskú  záujmovú činnosť v subjekte ustanovenom v článku II. tejto 

zmluvy v sume 60,00 €/na žiaka/na rok. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu uvedenú v článku II. tejto zmluvy 

bezhotovostným prevodom na účet Prijímateľa uvedený v článku I.  tejto zmluvy. Poskytovateľ 

zašle avízo o realizovanej platbe Prijímateľovi. Dátum splatnosti dotácie 28. 02. 2021. 

3.3 Úhrada nákladov sa bude realizovať raz ročne (na jeden kalendárny rok). 

3.4 Prijímateľ poskytne Poskytovateľovi, ktorého žiaci navštevujú centrum voľného času 

menný zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Chminianska Nová Ves s uvedením ich 

adresy a dátumu narodenia. Súčasťou zoznamu je aj fotokópia rozhodnutia o prijatí žiaka do 

CVČ. 

3.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať najneskôr do 31. 12. 2021. 

3.6 Nevyčerpanú dotáciu je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 31. 12. 2021 na účet Poskytovateľa uvedený v článku I. tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Kontrola použitia dotácie 

 

4.1 Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania účelu a podmienok poskytnutia 

dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie dohodnutých v tejto zmluve. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluvné  strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a určitá, 

vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a jej účinnosť je nasledujúci 

deň po zverejnení. 

5.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom si každá strana ponechá dva 

rovnopisy. 

 

 

V Chminianskej Novej Vsi dňa    V Prešove dňa 

 

Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 

Mgr. Peter Konečný      Ing. Andrea Turčanová 

starosta obce       primátorka mesta 



      


