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Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú 

záujmovú činnosť detí na rok 2019 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník 

v zmysle neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 
Prijímateľ príspevku:  Mesto Malacky 

Zastúpené:    JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., primátorom mesta 

Sídlo:     Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO:     00304913 

DIČ:    2021049393 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:    SK36 5600 0000 0032 0010 5003   

(ďalej len „prijímateľ príspevku“ alebo aj „prijímateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ príspevku: Obec Jakubov 

Zastúpená:     Mgr. Petrom Gajdárom, starostom obce 

Sídlo:     Jakubov č. 191, 900 63 Jakubov 

IČO:     00304816 

DIČ:    2020643625   

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:                                SK30 5600 0000 0032 0382 7001    

(ďalej len „poskytovateľ príspevku“ alebo aj „poskytovateľ“ a spolu s prijímateľom aj ako 

„zmluvné strany“ ) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu:  

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí na 

rok 2019 ( ďalej len „ Zmluva“) je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančný 

príspevok na deti, ktoré v roku 2019 navštevovali Centrum voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Malacky, a ktoré majú trvalý pobyt v obci Jakubov. 

 

 

Čl. II 

Centrum voľného času 

 

Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky (ďalej len „CVČ“) je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti prijímateľa príspevku a poskytuje mimoškolskú záujmovú činnosť. Toto CVČ je 

zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Poskytovateľ príspevku nemá podobné zariadenie vo svojej obci, ktoré 

by mohli navštevovať deti s trvalým pobytom u poskytovateľa príspevku, preto sa prijímateľ 

príspevku zaväzuje zabezpečiť rovnaké podmienky a možnosti navštevovať zariadenie CVČ 

pre deti s trvalým pobytom u poskytovateľa príspevku. 
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          Čl. III 

Výška a splatnosť príspevku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná výška poskytnutého príspevku za každé jedno dieťa 

vo veku od 5 do 15 rokov sa stanovuje v sume 8,50 €. Výška príspevku vychádza z dotácie na 

prevádzku a mzdy na jedného žiaka centra voľného času na rok, podľa objemu finančných 

prostriedkov napočítaných z podielových daní na školské originálne kompetencie. 

 

2. Finančný príspevok sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť prijímateľovi v dvoch splátkach. 

Prvú splátku tvorí príspevok poskytovateľa za mesiace január až jún 2019. Druhú splátku 

tvorí príspevok poskytovateľa za mesiace október až december 2019.  

 

3. Prvú splátku je poskytovateľ povinný uhradiť do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

a jej výška je určená ako súčin počtu detí z obce poskytovateľa vykázaných CVČ 

k 31.12.2018 a výšky mesačného finančného príspevku podľa bodu 1 tohto článku. 

 

4.  Druhú splátku je poskytovateľ povinný uhradiť do 13. 12. 2019 a jej výška bude určená 

ako súčin počtu detí z obce poskytovateľa vykázaných CVČ k 31. 10. 2019 a výšky 

mesačného finančného príspevku podľa bodu 1 tohto článku. 

 

 

Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri plnení predmetu tejto zmluvy a napĺňaní jej 

cieľov, najmä zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky deti navštevujúce zariadenie 

prijímateľa príspevku.  

 

2. Povinnosti prijímateľa príspevku: 

a) poskytovať aj naďalej dotáciu v súlade s platným VZN mesta Malacky č. 9/2018 zo dňa 31. 

10. 2018,  

b) predložiť poskytovateľovi príspevku zoznam detí s trvalým pobytom v obci poskytovateľa 

príspevku, ktoré navštevujú CVČ  k 31. 12. 2018 a k 31. 10. 2019, 

c) postupovať pri nakladaní s príspevkom hospodárne, efektívne a účelne. 

 

3. Povinnosti poskytovateľa príspevku: 

a) poukázať finančný príspevok v stanovenej výške a dohodnutých lehotách splatnosti podľa 

čl. III tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2019.  

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.  
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3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

prijímateľa. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Malackách dňa .............................   ............................................................. 

                     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                           primátor mesta  

 

     

 

 

 

 

 

V Jakubove dňa ................................                ........................................................ 
    Mgr. Peter Gajdár 

          starosta obce 

 


