
uzatvorená nižšie uvedeného dňa, medzi: 

poskytovateľom: Obec Pravenec, zast. starostom Ing. Róbertom Mikulášikom, ICO 318434 

a 

prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Zastúpené: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 00318442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: 9000097018 

pre: 1. Centrum voľného času SPEKTRUM (ďalej len „CVČ"), so sídlom 
Prievidza, K . Nováckeho 14, zast. riaditeľkou Mgr. Boženou Gatialovou, IČO 
36127001 

za nasledovných podmienok: 

I. 

Prijímateľ vykonáva svoju činnosť vo svojom mene na základe zriaďovacej listiny Mesta Prievidza 
zo dňa 2. 1. 2002. 

K poskytnutiu finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa dôjde na základe písomnej žiadosti 
prijímateľa, v ktorej bude vyšpecifikovaný počet detí navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom v 
obci Pravenec. Prílohou písomnej žiadosti bude kópia rozhodnutia CVČ o tom, že žiak, ktorý je za
radený v zozname, je prijatý do CVČ. CVČ je povinné počet detí aktualizovať na začiatku šk. roku 
2015/2016. Povinnosť aktualizovať počet detí navštevujúcich CVČ je daná prijímateľovi počas 
celého trvania právneho vzťahu l x štvrťročne. Vyúčtovania súvisiace s aktuálnym stavom detí nav
števujúcich CVČ je prijímateľ povinný urobiť 2 krát ročne a to k 31.8.2015 a 31.12.2015. 

II. 

Výška finančnej dotácie na 1 dieťa predstavuje 60,- € za rok. 

III. 

Splatnosť finančného príspevku je stanovená v 2 splátkach (prvá splátka bude uhradená v deň 
podpísania zmluvy, ktorá pokryje obdobie od 1.1.2015 do 31.8. 2015 a druhá splátka bude uhradená 
do 30.9.2015, pričom v tejto bude zaplatené obdobie od 1.9.2015 do 31.12.2015). 



IV. 

/odpísaním tejto zmluvy, prijímateľ príspevku (CVČ) prejavuje súhlas s tým, že príspevok zákon
ného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje CVČ, stanovený sumou 7,- € mesačne na 1 dieťa (stanove
né V Z N Mesta Prievidza č. 96/2008, v dodatku č.8) bude na základe poskytnutého finančného 
príspevku zo strany poskytovateľa, stanovený sumou 60,- € na dieťa a rok, ponížený na sumu 2,- € 
mesačne na dieťa. 

Právny rámec vzťahu, ktorý vzniká medzi poskytovateľom a prijímateľom na základe tejto zmluvy, 
je daný Zák.č. 596/2003 Z.z. (Zákon o štátnej správe v školstve a a školskej samospráve) v znení 
nesk. predpisov, v znení novely Zák. č. 325/2012 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2013 a 
uznesením OZ poskytovateľa č. 13/2015, ktorým poskytovateľ schválil prideľovanie finančných 
prostriedkov pre Centrá voľného času, ktoré sú zriadené na území iných obci, a ktoré navštevujú 
deti s trvalým pobytom v obci Pravenec. 

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. §-u 5a Zák.č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť podľa ust. 
§-u 47a Obč. zák., dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby 
poskytovateľa, pričom práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sú upravené pre obdobie od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015. 

Účastníci zmluvy sa dohodli, že práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, budú pre rok 2016 
upravené v novej zmluve, nakoľko výška finančného príspevku na dieťa je závislá od výšky 
podielovej dane, ktorú štát stanovuje pre poskytovateľa rozdielne pre každý kalendárny rok. 

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každý účastník tohto 
zmluvného vzťahu. Doplnky k zmluve je možné vyhotovovať len vo forme písomných doplnkov. 

V. 

VI. 

VII. 
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