
    

 Dohoda o vzájomnej spolupráci 

pri poskytovaní záujmového vzdelávania obyvateľom obce 
 

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

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

a nariadením vlády č.415/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov. 

Obec Sedlice , zriaďovateľ CVČ, ktoré je súčasťou ZŠ s MŠ Sedlice,  

v zastúpení starostom obce Mgr. Marekom Gumanom 

Sídlo: Sedlice 176, 082 43 Sedlice 

IČO: 00327743 

DIČ: 2020548156 

Bankové spojenie: VÚB Prešov  

IBAN:  SK89 0200 0000 0000 0342 1572 

/ďalej len poskytovateľ/ 

a 

prijímateľ záujmového vzdelávania 

Obec Miklušovce 

v zastúpení starostkou obce Mgr. Máriou Čuchtovou 

sídlo: Miklušovce 61, 082 44  p. Klenov 

 

IČO:  00327468 

DIČ:  2020543250 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Prešov  

IBAN:  SK.53 5600 0000 0088 6064 3002 

/ďalej len prijímateľ/ 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy o vzájomnej spolupráci je poskytnutie záujmového vzdelávania 

obyvateľov obce Miklušovce vo vekovej kategórii od 6 do 15 rokov, ktorí sú členmi CVČ, 

ktoré je ako súčasť ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice (ďalej CVČ), poskytovateľom 

v čase mimo vyučovacieho procesu v záujmovom útvare podľa článku č. III tejto zmluvy 

v rozsahu minimálne 60 hodín v školskom roku, rozdelených do týždenných dotácií na jeden 

záujmový útvar (jedna vyučovacie hodina trvá 60 minút) v priestoroch poskytovateľa. 



Čl. III  

 

Doba a miesto záujmového vzdelávania obyvateľov obce 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2021 do 30.06.2022. Poskytovateľ 

záujmového vzdelávania zabezpečí záujmové vzdelávanie obyvateľov obce vo vekovej 

kategórii od 6 do 15 rokov, ktorí sú členmi CVČ, zamestnancom CVČ v priestoroch ZŠ 

s MŠ Sedlice alebo iných priestoroch vhodných pre danú aktivitu záujmového útvaru. 

Čl. IV 

Výška a splatnosť refundácie nákladov 

      Prijímateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením záujmového 

vzdelávania poskytovateľom, ktorými sú elektrická energia, tepelná energia, kancelárske 

potreby, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, športový materiál, učebné pomôcky, 

vstupné na kultúrne podujatia a cestovné náklady, cenou stanovenou dohodou zmluvných 

strán a to v splátkach následovne: 

1. splátka vo výške 320,- €  najneskôr do 30. novembra 2021 (za rok 2021) 

2. splátka vo výške 480,- € najneskôr do 30. apríla 2022 (za rok 2022) 

/16 členov  x  schválená suma v € = 50,- €/ 

 

bezhotovostným prevodom na základe dohody o vzájomnej spolupráci na bežný účet č. 

IBAN SK89 0200 0000 0000 0342 1572 zriaďovateľa záujmového vzdelávania. 

 

Čl. V 

Kontrola činnosti záujmového vzdelávania 

         Starosta obce, ktorej je poskytované záujmové vzdelávanie, riaditeľ CVČ alebo iná nimi 

poverená osoba, vykonáva kontrolu vedúcich záujmových útvarov a členov CVČ, čas spôsob 

využívania priestorov a majetku v súvislosti s poskytovaním záujmového vzdelávania členom 

CVČ. 

Čl. VI 

Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

1. Poskytovateľ záujmového vzdelávania v plnej miere zodpovedá za odbornosť vedenia 

záujmového   vzdelávania. Za bezpečnosť a zdravie žiakov počas činnosti záujmového 

vzdelávania zodpovedá vedúci záujmového vzdelávania. 

2. Prijímateľ je oprávnený požadovať prístup do priestorov poskytovateľa za účelom kontroly 

realizácie poskytovania záujmového vzdelávania. 



3. Vzniknuté škody, opravy a servis vzniknuté na majetku poskytovateľa počas poskytovania 

záujmového vzdelávania hradí poskytovateľ. 

4. Prijímateľ je povinný riadne a včas uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením 

záujmového vzdelávania obyvateľov obce, ktorí sú členmi CVČ. 

 

Čl. VII 

Skončenie zmluvy 

      Zmluva o vzájomnej spolupráci a refundácii nákladov skončí uplynutím dohodnutej 

doby. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade 

hrubého porušenia tejto zmluvy druhou zo zmluvných strán. Za hrubé porušenie zmluvy je 

považované najmä neplnenie zmluvných záväzkov, ku ktorým dochádza opakovane aj potom, 

keď  bude s odôvodnením doručené v písomnej podobe druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ dostanú 

po jednom vyhotovení dohody. 

2. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve môžu nastať len po vzájomnej dohode účastníkov 

zmluvy formou písomného kontaktu k zmluve. 

3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne na základe svojej 

slobodnej vôle , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami. 

 

V Sedliciach  01. 10. 2021 

 

 

 

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

        Mgr.  Mária Čuchtová                                                          Mgr. Marek Guman 

        starostka obce Miklušovce                                                   starosta obce Sedlice         

 

 



 


