
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť 

žiakov na rok 2013  

 

     Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Z.z., obchodný 

zákonník v zmysle neskorších predpisov v súlade s rozdeľovaním výnosu dane z príjmov 

v roku 2013 pre centrá voľného času, ktoré sa realizuje v zmysle ustanovenia § 9d ods.2 

zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce Hažlín o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 

obce Hažlín. 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 
Účastník č. 1 

Meno:  Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice  

Sídlo: Hlavná 28, 041 83  Košice  

IČO: 179094 

DIČ: 2021235678  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  

 

Účastník č. 2 

Meno: Obec Hažlín 

Sídlo:  Hlavná 200, 086 14 Hažlín 

IČO: 00322016 

DIČ: 2020623055 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:  

 

sa dohodli na spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 

2013 nasledovne: 

 

 

 

 



Čl. II 

Predmet zmluvy 

 
     Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti na rok 

2013 je úhrada výdavkov za žiaka Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Jána Bosca 

Bardejov v zriaďovateľskej  pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice, 

ktorý má trvalý pobyt na území obce Hažlín za kalendárny rok 2013. 

 

Čl. III 

 Centrum voľného času 
     V zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice  poskytuje 

mimoškolskú záujmovú činnosť: Centrum voľného času pri Gymnáziu sv. Jána Bosca, 

Komenského 5, 085 78  Bardejov. 

 

Čl. IV 

Výška a splatnosť úhrady 

 
1. Obec Hažlín sa zaväzuje uhradiť náklady na žiaka s trvalým pobytom na jej území, 

ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte podľa ustanovenia čl. III. tejto 

zmluvy vo výške 43,4 eur na obdobie v súlade s bodom 2 článku IV. 

 

    2. Obec Hažlín sa zaväzuje splniť si povinnosť podľa ustanovenia čl. IV. ods. 1. tejto 

zmluvy bezhotovostným prevodom na číslo účtu účastníka 1 v dvoch splátkach. Prvá splátka 

do 15.6. podľa počtu detí k 15. 9. 2012 v danom roku za šesť mesiacov január - jún vo výške 

6/10 z ročnej úhrady na dieťa, t,j, 26,04 €, druhá do 30.10., podľa počtu detí k 15.9. 

príslušného roka za obdobie  4 mesiacov september - december  vo výške 4/10 z ročnej 

úhrady na dieťa, t.j. 17,36 €. 

 

 

Čl. V 

1. Ostatné dojednania 

 
1. Centrum voľného času poskytne obci, ktorej deti  s trvalým pobytom v obci 

navštevujú Centrum voľného času pri Gymnáziu sv. Jána Bosca Bardejov kópie rozhodnutí 

a žiadosti rodiča o prijatie do CVČ, v prvom polroku do 31.3. príslušného roka, v druhom 

polroku do 15.10. príslušného roka. 

 

2. Centrum voľného času bezodkladne oznámi obci, ak žiak prestane uskutočňovať 

mimoškolské záujmové vzdelávanie v jeho zariadení iba na základe odhlášky rodiča, 

v priebehu školského roka a následne vráti  finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na 

tohto žiaka.  

 

     3. Obec je povinná včas a riadne platiť náklady za žiaka s trvalým pobytom na jej území, 

ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca 

Bardejov v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice .  

 



     4. Výška dotácie schválenej  na žiaka a rok sa prehodnotí k 30.6. príslušného roka 

vzhľadom na vývoj plnenia podielových daní a následne sa upraví. 

 

     5. 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. 

 

     6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia  zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy. 

 

     7. Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, pričom dva originály si ponechá 

účastník č. 1 a jeden originál ostáva účastníkovi č. 2.  

 

 

 

 
V Košiciach ....................................                               V Hažlíne .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Mons. Bernard Bober                                                            Ing. František Olah                            

     arcibiskup - metropolita          starosta obce 

 


