
D O H O D A 

 

o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

Poskytovateľ záujmového vzdelávania:  Centrum voľného času  

Štatutárny zástupca:       Mgr. Ingrid Lindemanová 

Sídlo:                             Gen. Štefánika 47, 060 01  Kežmarok 

IČO:                               37938096   

DIČ:                               2021774513 

Bankové spojenie:         Unicredit bank 

IBAN:              SK 61 1111 0000 0066 2464 0011               

 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

 

Objednávateľ záujmového vzdelávania:  Obec Stráne pod Tatrami 

Štatutárny zástupca:       Rastislav Sloveňák, starosta obce Stráne pod Tatrami 

Sídlo:                             Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 Mlynčeky 

IČO:                     00326593           

DIČ:                               2020697305 

IČ DPH                          Obec nie je platcom DPH                                   

Bankové spojenie:     VÚB       

IBAN:                 SK50 0200 0000 0009 3022 8562 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

spolu uzatvárajú túto dohodu: 

 

 

I. 

Predmet dohody 

 

       Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri 

zabezpečení záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času, ul. Gen. Štefánika 47, 

Kežmarok (ďalej len CVČ) podľa § 6 ods. 12 písm. d) 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 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. 

 

II. 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť 

prostredníctvom CVČ, ktorého je zriaďovateľom, záujmové vzdelávanie. 

2.  Záujmové vzdelávanie podľa bodu 1. tohto článku poskytovateľ zabezpečí pre dieťa (deti) vo 

veku od 5  do 15 rokov, ktoré má (majú) trvalý pobyt na území objednávateľa a riaditeľom 

CVČ vydané rozhodnutie o zaradení na konkrétne záujmové vzdelávanie. 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením  



predmetu tejto dohody finančné prostriedky vo výške 138,88 eur na štyri deti za obdobie 

október – december  2018 a 231,48 eur na štyri deti za obdobie január – máj 2019. 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje finančné prostriedky uhradiť v dvoch platbách a to do 05.12.2018 a  

do 28.02.2019 a to v celkovej výške 370,36 €. 

5. Poskytnuté finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu, ktoré poskytovateľ vykoná 

v súčinnosti s objednávateľom do 31.12.2018 a 30.06.2019.  

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na právne vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto dohody je zoznam detí vo veku od 5 do 15 rokov, s uvedením 

ich mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska a krúžku, ktorý 

navštevuje. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v troch origináloch, z ktorých dva obdrží poskytovateľ a jeden 

objednávateľ. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

 

 

V Kežmarku, dňa 30.11.2018   V Stráňach po Tatrami, dňa  30.11.2018 

   

  

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Ingrid Lindemanová     Rastislav Sloveňák 

riaditeľka Centra voľného času Kežmarok    starosta obce  

 


