Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej
záujmovej činnosti žiakov na rok 2013
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 2013 pre centrá voľného času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9d ods. 2
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a všeobecného záväzného nariadenia mesta Sabinov o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2013
Čl. I
Zmluvné strany
Účastník č. 1:

Mesto Sabinov
v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Molčanom
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

a
Účastník č. 2:

Obec Bodovce
V zastúpení starostom obce Bodovce
Bodovce č. 55
082 66 pošta Uzovce
okr. Sabinov

sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na
rok 2013 nasledovne:

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti
žiakov na rok 2013 je úhrada výdavkov za žiaka centra voľného času pri základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, ktorý má trvalý pobyt na území obce Bodovce
za kalendárny rok 2013.
Čl. III
Centrá voľného času
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov poskytujú mimoškolskú záujmovú
činnosť tieto zariadenia:
a) Centrum voľného času pri Základnej škole, Komenského 13, Sabinov, ktorého
zriaďovateľom je mesto Sabinov a centrum je súčasťou Základnej

školy,

Komenského 13, Sabinov ako subjektu s vlastnou právnou subjektivitou,
b) Centrum voľného času pri Základnej škole, 17. novembra 31, Sabinov, ktorého
zriaďovateľom je mesto Sabinov a centrum je súčasťou Základnej

školy, 17.

novembra 31, Sabinov ako subjektu s vlastnou právnou subjektivitou.
Čl. IV
Výška a splatnosť úhrady
1) Obec Bodovce sa zaväzuje uhradiť náklady na žiaka s trvalým pobytom na jej
území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjektoch podľa
ustanovenia čl. III písm. a) a b) tejto zmluvy vo výške určenej VZN mesta
Sabinov, t.j. 30,00 € na žiaka a rok.
2) Obec Bodovce sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia čl. IV ods. 1
tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej príslušnou
základnou školou podľa článku III, písm. a) a b).
3) Fakturačné obdobie je kalendárny štvrťrok.
4) Úhrada za posledný štvrťrok v roku 2013 je splatná najneskôr do 10.11.2013.

Čl. V
Ostatné dojednania
1) Mesto Sabinov poskytne obci Bodovce, ktorej deti a žiaci s trvalým pobytom na
území obce navštevujú centrá voľného času pri základných školách

v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Sabinov, menný zoznam žiakov s uvedením CVČ, ktoré navštevujú.
2) Obec Bodovce je povinná riadne a včas platiť náklady za žiaka s trvalým pobytom
na jej území, ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v jednom zo zariadení CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.
3) V prípade, že obec neposkytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie
svojich žiakov v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, mesto Sabinov bude
žiadať úhradu finančných nákladov na žiaka v plnej výške od žiaka, resp. zákonného zástupcu
žiaka.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu 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.
5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy.
6) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
si ponechá jeden exemplár.
V Sabinove dňa 10. 01 2013

Ing. Peter Molčan

František Jusko

primátor mesta Sabinov

starosta obce

