
Zmluva č. 4/2013 

o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej 

záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 

uzavretá  medzi zmluvnými stranami: 

Účastník č. 1 

Základná škola s materskou školou,   

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov 

Zastúpená:  Mgr. Milena Kravcová,  riaditeľka školy 

IČO: 37874039  

DIČ:  

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko   

Číslo účtu: 3638673005/5600 

ďalej len ako účastník č. 1 

a  

Účastník č. 2 

Obec Mokroluh, Mokroluh 135, 086 01 Rokytov  

Zastúpená: Pavol Petrič, starosta obce 

IČO: 00322407, DIČ: 2020623319 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka  Bardejov 

Číslo účtu: 3607661001/5600 

ďalej len ako účastník č. 2 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

Preambula 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy v zmysle §1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) je 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 



Zmluvné strany sa zhodli, že starostlivosť o potreby detí a mládeže patrí medzi priority 
samosprávy, a preto sa budú podieľať na podpore a rozvoji záujmového vzdelávania detí 
a mládeže v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (ďalej len 
CVČ) formou spolufinancovania v závislosti od počtu žiakov CVČ s trvalým bydliskom na 
území obce a podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

Článok I 

 1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda účastníkov zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na 
záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ, a to podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom 
v obci účastníkov a podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

2.  Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na ustanovenia  § 7a ods. 9 zákona č. 597/2003 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 325/2012 
a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení zákona č. 325/2012, podľa ktorých od 1.1.2013: 

2.1 výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje obciam na záujmové vzdelávanie 
detí  v centrách voľného času podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do 
dovŕšenia 15 rokov veku  trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho  roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje 

       2.2 obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
           na území obce v centrách voľného času 

3. Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a s § 5 
ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. d) zákon NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorých môže obec svoje úlohy financovať aj 
z prostriedkov združených s inými obcami. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu: do 31.12.2013. 

Článok II 

Záväzky zmluvných strán a pravidlá financovania záujmového vzdelávania v centre 
voľného času 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že z prostriedkov z výnosu dane z príjmov FO poskytnutých 
obciam poskytne každý účastník v príslušnom kalendárnom roku na záujmové vzdelávanie 
detí  mládeže v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov finančné prostriedky na 
prevádzku CVČ a mzdy a odvody zamestnancov CVČ (ďalej len dotácia) v sume, ktorá je 
súčinom počtu žiakov CVČ s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho roka a výšky finančných prostriedkov na žiaka a rok dohodnutej touto 
zmluvou.  

2. Žiaci sa prijímajú do CVČ na obdobie školského roka do 15. septembra písomným 
rozhodnutím riaditeľa školy, pri ktorej je  CVČ zriadené. Na účely tejto zmluvy môže žiak 



v priebehu školského roka skončiť činnosť v CVČ len zo závažných dôvodov a na základe 
písomnej žiadosti a jej schválenia riaditeľom školy, pri ktorej je zriadené CVČ. Za závažné 
dôvody sa považujú najmä zmeny trvalého bydliska alebo dlhodobé zmeny zdravotného 
stavu, ktoré neumožňujú žiakovi vykonávať činnosť v CVČ. Prílohou žiadosti je potvrdenie 
o zmene trvalého bydliska žiaka, resp. potvrdenie ošetrujúceho lekára o dlhodobej zmene 
zdravotného stavu presahujúcej dobu 6 mesiacov. Žiadosť predkladá zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak riaditeľovi školy, pri ktorej je CVC zriadené. Dátum 
skončenia činnosti žiaka na účely tejto zmluvy sa určuje k poslednému dňu v príslušnom 
mesiaci. 

3 Dotácia sa poskytuje na obdobie kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zbere údajov 
o počte detí  žiakov na účely financovania škôl a školských zariadení účastník 2 poskytne 
dotáciu na činnosť žiaka len v jednom CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 
a len v jednom  záujmovom útvare.  

4. Podkladom na určenie výšky dotácie účastníka č.2 je počet žiakov CVC s trvalým pobytom 
na území jeho obce, ktorí boli prijatí na príslušný školský rok, a určenie výšky dotácie na 
žiaka. Počet žiakov, na ktorých účastník č. 2 poskytne dotáciu, sa stanovuje na základe 
zoznamu žiakov CVČ s trvalým bydliskom na území jeho obce. Účastník č. 1 doručí 
účastníkovi č. 2 podklady na výpočet dotácie na príslušný rok do 15. novembra 
predchádzajúceho roka, pre rok 2013 do 15. januára.  

5. Žiaka možno prijať do CVČ aj v priebehu školského roka po termíne určenom na 
prihlasovanie žiakov, ak sú na to vhodné podmienky. Dotáciu na dodatočne prijatého žiaka je 
účastník č. 2 povinný poskytnúť v pomernej časti podľa počtu mesiacov do konca 
kalendárneho roka a len vtedy, ak s jeho prijatím písomne súhlasil starosta obce. Návrh na 
dodatočné prijatie žiaka predkladá účastník č. 1 účastníkovi č. 2 na podnet riaditeľa školy, pri 
ktorej je CVČ zriadené. Písomné schválenie alebo nechválenie návrhu doručí účastník č. 2 
účastníkovi č. 1 do 15 dní od doručenia návrhu. V prípade schválenia dodatočného prijatia 
žiaka predloží účastník č. 1 účastníkovi č. 2 podklad na výpočet dotácie podľa aktuálneho 
počtu žiakov na obdobie kalendárneho roka, ktoré nasleduje po dodatočnom prijatí žiaka. 

6. Ak žiak skončí činnosť v CVČ podľa odseku 2 tohto člnku, dotácia účastníka č. 2 určená 
podľa ods. 1 tohto článku sa níži o pomernú časť dotácie na žiaka zodpovedajúcu počtu 
mesiacov kalendárneho roka po skončení činnosti žiaka. Účastník č. 1 doručí účastníkovi č. 2 
do 15 dní od oznámenia CVČ o skončení činnosti žiaka podklad na výpočet dotácie na 
obdobie do skončenia kalendárneho roka. Podklad na výpočet dotácie obsahuje aj osobné 
údaje žiaka, ktorý končil činnosť v CVČ.  

7. Ak záujmový útvar v CVČ účastníka č. 1 počas školského roka, na ktorý bol žiak prijatý, 
zanikne a žiak nebude prijatý do iného záujmového útvaru, postupuje sa podľa ods. 6 tohto 
článku. 

8. Účastník č. 2 poukáže dotáciu na činnosť CVČ podľa ods. 1 tohto článku na účet účastníka 
č. 2 v dvoch rovnakých polročných splátkach vždy do konca polroka v kalendárnom roku, na 



ktorý sa dotácia vzťahuje. Účastník č.2 môže poukázať dotáciu aj naraz v jednej splátke na 
celý kalendárna rok, a to v termíne do konca 1. polroka. 

V prípadoch podľa ods. 5 a 6 tohto článku sa výška dotácie na kalendárny rok a spôsob 
úhrady upraví podľa aktualizovaných podkladov. 

9. Záväzok účastníka č. 2 je splnený pripísaním sumy na účet účastníka č. 1.   

10. Účastník č. 1 predloží účastníkovi č. 2 do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktoré obsahuje: 

      10.1 výšku dotácie určenej na žiaka a rok vrátane jej zmien v priebehu roka 

      10.2 sumu určenej a sumu poskytnutej dotácie za kalendárny rok vrátane zmien 
v priebehu roka 

      10.3 účel použitia dotácie poskytnutej v kalendárnom roku  

      10.4 počet žiakov CVČ s trvalým bydliskom v obci: 

            a) prijatých k 15. septembru predchádzajúceho školského roka a k 15. septembru 
prebiehajúceho školského roka 

            b) prijatých dodatočne v priebehu predchádzajúceho a prebiehajúceho školského roka 
podľa ods.5 tohto článku 

           c) ktorí skončili činnosť v CVČ zo závažných dôvodov v priebehu predchádzajúceho  
prebiehajúceho školského roka podľa ods. 2 a 6 tohto článku 

     10.5 dlžnú čiastku účastníka č. 2  v zmysle   8 a 9 tohto článku 

     10.6 iné dôležité skutočnosti týkajúce sa poskytovania dotácie 

11. Účastník sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na určený účel podľa tejto 
zmluvy. 

 Článok III 

Výška dotácie na žiaka a kalendárny rok 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že účastník č. 2 prispieva na kalendárny rok a na 
žiaka CVČ s trvalým bydliskom na území svojej obce dotáciu vo výške určenej VZN 
Mesta Bardejov č. 78/2008 pre centrum voľného času pri základnej škole v  
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v 
Mokroluh č.   3/2013 zo dňa 25.3.2013 o poskytovaní dotácie na dieťa/žiaka /od 5 do 
15 rokov veku, t. j. vo výške 36 eur.  

2. Obec Mokroluh sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia čl. III. odst. 1. tejto 
zmluvy bezhotovostným prevodom na číslo účtu školy v dvoch splátkach. Prvá splátka 
do 30.6. podľa počtu detí k 1.1. v danom roku za šesť mesiacov január – jún, druhá 



splátka do 30.10. podľa počtu detí k 15.9. príslušného roka za obdobie štyroch 
mesiacov september – december.      

 

Článok IV 

1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom odsúhlaseným oboma účastníkmi 
zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené ináč. 

2. Účastník č. 2 môže vypovedať zmluvu písomne s výpovednou lehotou šesť mesiacov od 1. 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede účastníkovi č 1. 

3. Účastník č. 1 môže vypovedať zmluvu písomne k 30. júnu doručením písomnej výpovede 
účastníkovi č. 2 v termíne do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane 
po jednom vyhotovení. 

5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma účastníkmi a účinnosť po jej zverejnení 
v zmysle príslušných predpisov. 

 

V Bardejove dňa:  07.06.2013 

 

Účastník č. 1  

Základná škola s materskou školou    

Pod Vinbargom 1, Bardejov   

 

                                                                                                                          v .r. 

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

                                                                                                                Mgr. Milena Kravcová 
                                                                                                                      riaditeľka školy  
 
 
 
 
Účastník č. 2                                                                                                      v .r. 
Obec Mokroluh                                                                                ............................................ 
                                                                                                                      Pavol Petrič 
                                                                                                                     starosta obce                        
 


