Zmluva
o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej
záujmovej aktivity žiakov na rok 2013
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov v roku 2013
pre centrá voľného času , ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zák. č.597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice č. 9/5/2013 o určení výšky
dotácie na spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí a žiakov do
15 rokov s trvalým pobytom v obci Kojatice v Centrách voľného času mimo obce Kojatice.
Čl. I.
Poskytovateľ: Obec Kojatice
v zastúpení Anton Aštary, starosta obce
Kojatice 200, 082 32 Kojatice
IČO : 00327263, DIČ: 2020543184
Bank. spojenie: VÚB, pobočka Prešov, 17823572/0200
Príjemca: Mesto Prešov
v zastúpení JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 00327646, DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Prešov, 40085952758/7500
sa dohodli na spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť detí a žiakov s trvalým
pobytom v obci Kojatice na rok 2013 a ďalšie roky za nasledovných podmienok:
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti na rok
2013 a ďalšie roky je úhrada nákladov na žiaka ktorý má trvalý pobyt v obci Kojatice v centre
voľného času zriaďovateľa Mesto Prešov.
Čl. III.
Centrá voľného času
V zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa poskytujú mimoškolskú záujmovú činnosť tieto
zariadenia:
1. Centrum voľného času pri Základnej škole Československej armády 22, 080 01
Prešov,
2. Centrum voľného času pri Základnej škole Kúpeľná 2, 080 01 Prešov,
3. Centrum voľného času pri Základnej škole Májové námestie 1, 080 01 Prešov,
4. Centrum voľného času pri Základnej škole Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov,
5. Centrum voľného času pri Základnej škole Prostějovská 38, 080 01 Prešov,
6. Centrum voľného času pri Základnej škole Sibírska 42, 080 01 Prešov,
7. Centrum voľného času ABC, Októbrová 30, 080 01 Prešov.

Čl. IV.
Výška a splatnosť úhrady
1. Poskytovateľ sa zaväzuje spolufinancovať náklady na žiaka do 15 rokov , ktorý
uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte ustanovenom v Čl. III. tejto
zmluvy vo výške určenej v uznesení OcZ č. 9/5/2013, t.j. 31 € na žiaka a rok. Výška

príspevku sa môže meniť dodatkom k zmluve v závislosti od výšky príspevku
obsiahnutého v podielových daniach v príslušnom roku.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť si povinnosti podľa ustanovenia v Čl. IV. na základe
tejto zmluvy bezhotovostným prevodom.
3. Úhrada príspevku sa bude realizovať vždy do 28. dňa druhého mesiaca v príslušnom
štvrťroku na základe doručenej evidencie dochádzky žiakov potvrdenej zákonným
zástupcom žiaka (dieťaťa). V prípade neposkytnutia náležitých podkladov nebude
príspevok vyplatený.
Úhrada za I., II. a III. Q/2013 bude realizovaná do 31. augusta 2013 na základe
predložených vyššie uvedených dokladov.
Čl. V.
Ostatné dojednania
1. Prijímateľ poskytne Poskytovateľovi, ktorého deti a žiaci navštevujú centrum
voľného času menný zoznam žiakov ktorí majú trvalý po byt v obci Kojatice s
uvedením ich adresy a dátumu narodenia. Súčasťou toho zoznamu je aj fotokópia
rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje včas a riadne platiť náklady na žiaka , ktorý uskutočňuje
mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ Prijímateľa pri dodržiavaní bodu 3, Čl. IV.
tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ poskytne úhradu nákladov podľa terajšieho zoznamu za tri štvrťroky
2013. V mesiaci september CVČ zaktualizuje počty žiakov s trvalým pobytom v obci
Kojatice, tento počet bude základom pre financovanie na ďalší školský rok.
4. Po úhrade dotácie pošle Poskytovateľ Prijímateľovi avízo o platbe a počte žiakov na
ktorých prispieva.
5. V prípade, že na dieťa je požadovaný príspevok z viacerých CVČ , Poskytovateľ
poskytne dotáciu podľa Čl. IV., bod 1 na jedného žiaka a Prijímateľ prerozdelí
finančné prostriedky rovným dielom na počet CVČ, ktoré žiak (dieťa) navštevuje.
6. CVČ je povinné viesť riadnu evidenciu dochádzky detí s trvalým pobytom v obci
Kojatice a na požiadanie obce poskytnúť túto evidenciu ku kontrole. Taktiež je
povinné umožniť a zabezpečiť povereným zamestnancom Poskytovateľa vstup do
objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, predkladať požadované doklady,
informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.
7. CVČ je povinné v prípade ukončenia dochádzky žiaka do CVČ informovať o tejto
skutočnosti obec. Táto bude na znížený počet žiakov reagovať v najbližšej splátke
dotácií.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne 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.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a jej účinnosť je
nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke účastníkov zmluvy.
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom si každá strana ponechá
jeden exemplár.
V Kojaticiach dňa .................................

V Prešove dňa ................................

Za poskytovateľa, starosta obce
Anton Aštary

Za prijímateľa, primátor mesta
JUDr. Pavel Hagyari

