
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na  záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Lopúchov  v centre voľného času zriadeného na území obce 

Raslavice na obdobie roka 2023 

 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 6 ods. 12 

písm. e) zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: Obec Lopúchov 

   v zastúpení starostom obce Andrejom Demským 

                                   Lopúchov 85 

086 41 Raslavice    

IČO subjektu:  00322318  

DIČ subjektu:  2020623264 

 

 

Prijímateľ:  Obec Raslavice 

   v zastúpení starostom obce Ing. Adriánom Rychvalským 

                                   Hlavná 154/30 

086 41 Raslavice    

IČO subjektu:  00322521   

DIČ subjektu:  2020624606 

Číslo účtu:   SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy a účel použitia finančného príspevku  

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na  záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lopúchov  v centre voľného času 

zriadenom na území obce Raslavice na obdobie roka 2023 (ďalej ako " finančný 

príspevok"   a " CVČ"). 

2. Finančný príspevok  je účelovo určený na financovanie bežných výdavkov CVČ 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti prijímateľa t. j. na financovanie osobných a 

prevádzkových  nákladov . 



Čl. III 

Centrum voľného času 

V zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa poskytuje záujmové vzdelávanie detí  

zariadenie: Centrum voľného času, ktoré je súčasťou  Základnej školy, ul. Toplianska 144, 

Raslavice.  

 

Čl. IV 

Výška , podmienky preukázania nároku a splatnosť finančného príspevku 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi uhradiť náklady na záujmové vzdelávanie detí do 

dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktoré uskutočňujú 

záujmové vzdelávanie detí v subjekte podľa ustanovenia Čl. III  tejto zmluvy, na základe 

uznesenia  č. .........../202         vo výške  .............. € na dieťa na rok 2023.  

 
 

2. Poskytovateľ  poskytne finančné prostriedky pre prijímateľa za obdobie január 2023 - 

august 2023 najneskôr do 30. 4. príslušného kalendárneho roka, nie však skôr ako 

prijímateľ predloží zoznam deti s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a 

trvalého bydliska     

3. Poskytovateľ  poskytne finančné prostriedky pre prijímateľa za obdobie september 2023 - 
december 2023 najneskôr do 30. 10. príslušného kalendárneho roka, nie však skôr ako 
prijímateľ predloží podklady obsahujúce údaje podľa uvedené v bode 5. tohto článku. 

4. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi aktualizovaný zoznam detí s uvedením 
mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska  ku  1.10.2023 . 

 

Čl. V 

Ostatné dojednania 

1. Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky zúčtovať s rozpočtom 

poskytovateľa najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka, ak nie je nižšie 

uvedené inak.  

2. Ak CVČ  ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je prijímateľ  povinný 

zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia 

činnosti a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet 

poskytovateľa .  

3. Ak dieťa, na ktoré poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prestane byt' žiakom 

CVČ, prijímateľ oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi najneskôr do 14 dní odkedy sa 

tak stalo.  

4. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tejto zmluvy vykonáva poskytovateľ.  

5. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný pri ich zúčtovaní predložiť všetky 

doklady, preukazujúce ich hospodárne, efektívne, účelné a účelné vynaloženie. 

 

 



Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť 1. 1. 2023, nie však skôr ako prvým dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno 

a prijímateľ dve vyhotovenia zmluvy. 

4. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán.  

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a VZN.  

6. 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 Raslaviciach, dňa                                 V Lopúchove, dňa   

 

 

 

 

 Ing. Adrián Rychvalský                                Andrej Demský 

        starosta obce                                                                            starosta obce                                                                             

 

 


