
Zmluva  

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

 
uzatvorená medzi 

 

1. Zmluvnou stranou :  Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

Zastúpené : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO : 00318442 

DIČ : 2021162814 

Bankové spojenie :  SK45 7500 0000 0040 2406 4509 ČSOB, a.s. 

           (ďalej len poskytovateľ) 

2. Zmluvnou stranou :  OBEC/MESTO  .........XY 

Zastúpené : 

IČO : 

DIČ : 

Bankové spojenie : 

(ďalej len prijímateľ) 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 

záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve o  zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

z rozpočtu mesta Prievidza na dieťa/žiaka od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré má 

trvalý pobyt v meste Prievidza, navštevujúce CVČ mimo územia mesta Prievidza, 

v obci/meste .........XY, s názvom/adresou ............. 

3. Poskytovateľ na základe prijímateľom predloženej žiadosti v súlade s internou 

smernicou mesta ( IS-74) poskytuje finančné prostriedky vo výške  72,- € na jedno 

dieťa/žiaka na rok (resp. 6,- € a to na jedno dieťa/žiaka a mesiac), t.j. za .... deti spolu 

vo výške  .......... (slovom :................... eur). 

 

 

 

 

 



II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ bude poskytovať finančné prostriedky 2 x do roka na účet prijímateľa na 

základe predloženej dochádzky k 30.5. a 30.11., ktorú predloží prijímateľ do 10.dňa 

nasledujúceho mesiaca v príslušnom roku. Podmienkou je účasť dieťaťa/žiaka na 

záujmovom vzdelávaní v priebehu celého kalendárneho roka v rozsahu minimálne 60 

hodín (resp. polročne 30 hodín). 

2. Súčasťou zmluvy sú prílohy: 

-  zoznam detí/žiakov, ktorých sa pridelenie finančných prostriedkov týka a  

-  rozhodnutia o prijatí týchto detí/žiakov do centra voľného času 

3. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť, ak dieťa/žiak 

ukončí záujmové vzdelávanie u prijímateľa finančných prostriedkov, o čom tento 

neodkladne upovedomí poskytovateľa. Za neúčasť nebude považovaná neprítomnosť 

z dôvodu nemoci doložená kópiou lekárskeho potvrdenia, písomne a riadne 

zdôvodneným ospravedlnením podpísaným rodičom, pričom celková takto 

ospravedlnená neprítomnosť nesmie prekročiť 10 % z minimálneho počtu hodín 

uvedeného v bode 1. 

4. Podľa  § 7 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnuté finančné prostriedky 

podliehajú ročnému zúčtovaniu, ktoré poskytovateľ v súčinnosti s prijímateľom vykoná 

do 31.12. príslušného roka. Podstatnou súčasťou vyúčtovania je doklad o dochádzke 

dieťaťa. 

5. Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky hospodárne, účelne a efektívne len na 

základné mzdy a prevádzku centra voľného času do 31.12.príslušného roku. 

6. Prijímateľ finančných prostriedkov súhlasí s tým, aby poskytovateľ v súlade s § 6 

ods.22 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal finančnú 

kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a taktiež 

kontrolu všetkých údajov poskytnutých prijímateľom. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté finančné prostriedky vráti na účet poskytovateľa 

v plnej výške v prípade, že tieto finančné prostriedky nepoužije na dojednaný účel, 

prípadne ich použije neefektívne, a to do 10 dní od doručenia písomnej výzvy od 

poskytovateľa. 

8. V prípade porušenia zákonom stanovených povinností a skutočností dohodnutých v 

v tejto zmluve, je prijímateľ povinný uhradiť tiež penále vo výške 0,1 % zo sumy, v 

ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej 

disciplíny, najviac do výšky tejto sumy a iné sankcie podľa zákona č. 523/2004 Z. 

z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

 



 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať 

iba v písomnej forme očíslovaného dodatku k zmluve. 

2. Táto zmluva sa uzatvára v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po 2 exempláre. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz svojho 

súhlasu ju podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

V Prievidzi dňa  ................... 

 

 

 

 za prijímateľa            za poskytovateľa 

 

 

 

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

                                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

               primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

Zoznam detí/žiakov vo veku 5-15 rokov 



s trvalým pobytom v Prievidzi 

navštevujúce záujmové vzdelávanie v r. ........ 

v obci/meste ......... CVČ s názvom/adresou........................ 

 

P.č. Meno Priezvisko Dátum 

narodenia 

Bydlisko Záujmový 

útvar 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (názov prijímateľa)........................... dňa ............................. 

 

 

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

          Pečiatka a podpis 

 

 

 

V (názov poskytovateľa)........................... dňa ............................. 

 

 

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

          Pečiatka a podpis 

 

 


