Zmluva číslo OcÚ 3/2019
o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z .z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Obec Podhradík, Podhradík 82, 080 06 Prešov
Mgr. Katarína Pošiváková, starostka obce
00327620
2021225668
SK77 5600 0000 0088 2062 9003

Prijímateľ:

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Zastúpené:

Mons. Doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
protosynkel Prešovskej archieparchie
Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov
Centrum voľného času ako súčasť
Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča
00179205
2021283176
SK36 0900 0000 0000 9628 7084, SLSP Prešov

Sídlo:
Názov:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „Prijímateľ“)

Čl. 2
Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 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 ustanovenia § 7a zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zmluvu o
poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok
2019 (ďalej len „zmluva“).
Čl. 3
Predmet zmluvy

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15
rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté
finančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto zmluvou.
Čl. 4
Účel zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára s cieľom podporiť a rozvíjať záujmové vzdelávanie detí a mládeže s
trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov v Centre voľného času
ako súčasť Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov,
v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.

Čl. 5
Výška poskytnutých finančných prostriedkov a platobné podmienky
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na jedného žiaka vo
výške 25,- eur na kalendárny rok 2019. Ak je žiak vo viacerých záujmových vzdelávaniach,
táto suma sa delí počtom krúžkov.

2.

Výška poskytovateľom poskytnutých finančných prostriedkov je určená súčinom výšky
finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom na jedného žiaka a kalendárny rok
2019 a zmluvnými stranami odsúhlaseným počtom žiakov prijatých prijímateľom na záujmové
vzdelávanie na rok 2019, spolu vo výške 75,- eur.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť prijímateľovi finančné prostriedky vo výške dohodnutej v
bode 2 tohto článku do 31. 07. 2019.
Čl. 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Prijímateľ sa zaväzuje, že písomne požiada poskytovateľa o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov najneskôr do 30. 04. 2019.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou k žiadosti prijímateľa o poskytnutie finančných
príspevkov podľa bodu 1 tohto článku bude menný zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt
v obci Podhradík, s uvedením ich adresy a dátumu narodenia.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov
k zmluve.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.

3.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

V Podhradíku 03. 07. 2019

Za poskytovateľa:

..........................................
Mgr. Katarína Pošiváková
starostka obce

V Prešove 03. 07. 2019

Za prijímateľa:

........................................
Mons. Doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
protosynkel Prešovskej archieparchie
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