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DOHODA

o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

OF-738/30215-40
1.

Poskytovateľ záujmového vzdelávania: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00 310 182
DIČ: 2021053320
Štatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany, expozitúra Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: SK37 0200 0000 0016 4167 9855
(ďalej len poskytovateľ)

2.

Objednávateľ záujmového vzdelávania: Obec Žitná-Radiša
Sídlo: Obecný úrad č. 105, 956 41 Uhrovec
IČO: 00311383
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Botka, starosta obce
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len objednávateľ)

I.
Predmet dohody
Predmetom dohody je úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pn
zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času, so sídlom Andreja
Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej CVČ) 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.
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II.
Práva a povinnosti účastníkov dohody
Poskytovateľ, ako zriaďovateľ CVČ, sa zaväzuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi zabezpečiť prostredníctvom CVČ záujmové vzdelávanie.
Záujmové vzdelávanie podľa ods. 1 zabezpečí poskytovateľ pred deti vo veku od 5
do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na území objednávateľa a ktorým bolo riaditeľom
CVČ vydané rozhodnutie na konkrétne záujmové vzdelávanie.
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 objednávateľom
vykoná najneskôr do 31.12. príslušného roka.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť na úhradu nákladov, súvisiacich so zabezpečením
predmetu tejto dohody, finančné prostriedky vo výške 54,- € pre 3 deti na obdobie
október až december 2022 - teda počas krúžkovej činnosti v CVČ (prepočet je
nasledovný 3 deti x 6,- € za každé dieťa x 3 mesiac� = 54,- €). Poskytovateľ použije
finančné prostriedky na mzdy, odvody a prevádzku CVČ.
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III.
Záverečné ustanovenia
Na právne vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa vzfahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2022 do 31.12.2022 a vyhotovuje sa
v 3 origináloch, z ktorých dva obdrží poskytovateľ a jeden objednávateľ.
Neoddeliteľnou prílohou tejto dohody je zoznam detí vo veku od 5 do 15 rokov,
s uvedením ich mena a priezviska, bydliska a krúžku, ktorý dieťa navštevuje.
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na§ 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).

V Bánovciach nad Bebravou dňa .......................................
Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Ing. Rudolf Botka
starosta obce

Zoznam detí/žiakov vo veku 5-15 rokov
navštevujúcich záujmové vzdelávanie v Centre voľného času, so sídlom Andreja
Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou od 01.10.2022 do 31.12.2022
1.

2.
3.

Košíková
Hrčkavá
Adameová

Ema
Nikola
Ema

Žitná Radiša
Žitná Radiša
Žitná Radiša

Výtv. ZŠ Kom.
Liberta 3B
Liberta 3A

