
Zmluva

o poskytovaní finančných prostriedkov na  mimoškolskú

záujmovú  činnosti  žiakov  na rok školský rok 

2019/ 2020

Uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991  Z.z. Obchodného Zákonníka

v znení neskorších predpisov v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov.

 

Článok I.

Zmluvné strany

1. Príjemca:

Názov: Mesto Sečovce

Sídlo: Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Zastúpené: MVDr. Jozef Gamrát, primátorom mesta

IČO: 331 899

DIČ:  202 072 4343

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Sečovce

Číslo účtu: 1603604959  / 0200

2. Poskytovateľ:

Názov: Obec Zbehňov

Sídlo: Hlavná ulica č. 68/30, 078 01 Zbehňov

Zastúpené:             Ing. Ján Ferko –starosta obce 

IČO: 00332160

DIČ:  2020741283 

Bankové spojenie: Prima Banka , a.s. Slovensko

 Číslo účtu: 05048240003/5600



Článok 2

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je  poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov pri 
zabezpečovaní  mimoškolskej záujmovej činnosti  pre žiakov od 5 do 15 rokov  s trvalým 
pobytom na území obce Zbehňov       vykonávaných Centrom voľného času Sečovce,  ktoré je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce. 

Článok 3

Výška a splatnosť úhrady

1. Obec  Zbehňov     sa zaväzuje uhradiť náklady na žiaka s trvalým pobytom na jej 
území, ktorému je poskytovaná mimoškolská záujmová činnosť v Centre voľného 
času Sečovce vo výške    65 € na žiaka a rok. 

2. Obec  Zbehňov   si splní svoju povinnosť podľa článku 3, odst . 1,  za obdobie 
september –december 2019   splatné do konca decembra 2019  a  za obdobie od  
mesiaca január 2020  do júna, resp. augusta 2020,  splatné do augusta 2020  tak, ako 
dieťa – žiak je zapísané na mimoškolskú činnosť - krúžok v Centre voľného času  
Sečovce.  

 
3. Obec  Zbehňov    je povinná včas a riadne  platiť náklady za žiaka s trvalým pobytom 

na jej území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť  v Centre voľného 
času  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce.

 

Článok 4

Ostatné dojednania

1. Mesto Sečovce predloží  obci zoznam zapísaných žiakov od septembra 2019, 
rozhodnutie o prijatí na mimoškolskú činnosť, žiadosti o prijatie na záujmové 
vzdelávanie  na školský rok 2019/2020  podpísané zákonným  zástupcom dieťaťa – 
žiaka . 

2. Mesto Sečovce v mesiaci október 2019 oznámi obci nové zoznamy zapísaných detí   
žiakov na mimoškolskú činnosť, vykonávanú Centrom voľného času Sečovce. 

     3.    Financovanie v mesiaci september až december bude spresnené podľa zoznamov detí  
predložené Centrom voľného času Sečovce Mestu Sečovce.
                                          



4. V prípade, že obec neposkytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie svojich 
žiakov v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce,  Mesto Sečovce bude 
prostredníctvom platby v hotovosti cez CVČ žiadať finančné prostriedky  v plnej 
výške od žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán si 
ponechá jeden exemplár. 

Zbehňov,   dňa    22.11.2019                                       Sečovce, dňa  22.11.2019

Ing. Ján Ferko                                                   MVDr. Jozef Gamrát
Starosta                                                                      primátor 

 
     


