
DOHODA O SPOLUPRÁCI  č. 2018/6/CVČ 
 

uzavretá 

podľa § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 

 

I. Zmluvné strany 
 

1. strana:  Obec Rakovice 

 922 08  Rakovice č. 42 

                        Zastúpená: Dušanom Dalošom – starosta obce 

                        IČO: 00312916 

                        Bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany,  č. ú.:  14422212 / 0200 

                               IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212  

 tel. 033 / 7796113 

 

2. strana:    Mesto Vrbové 

 Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové   

 Zastúpená: Dott. Mgr. Ema Maggiová – primátorka mesta 

 IČO: 00313190  

 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Piešťany,  č. ú.: 2397741458 / 0200 

                               IBAN: SK42 0200 0000 0023 9974 1458  

 tel. 033 / 7350611 

 

II. Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je spolupráca zmluvných strán za účelom zabezpečenia 

poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v Meste Vrbové  Centrom 

voľného času pri ZŠ s MŠ v Rakoviciach, ktorého zriaďovateľom je Obec Rakovice, formou 

úhrady finančných prostriedkov vynaložených Obcou Rakovice na zabezpečenie záujmového 

vzdelávania žiakov. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Obec Rakovice poskytne záujmové vzdelávanie v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ 

Rakovice, žiakom s trvalým pobytom v Meste Vrbové, za podmienky splnenia si 

záväzkov mesta vyplývajúcich mu z tejto dohody. Zoznam žiakov tvorí prílohu č. 1 tejto 

dohody. Mesto Vrbové poskytne finančné prostriedky vo výške určenej v prílohe č. 2 

tejto dohody. 

2. Mesto Vrbové sa zaväzuje vykonávať úhradu podľa bodu 2 článku III. dohody 

v pravidelných mesačných splátkach, formou poukázania na účet Obce Rakovice 

uvedený v článku I. dohody, vždy do 25. dňa príslušného mesiaca. Finančné prostriedky 

je možné uhradiť aj naraz, prípadne v iných cykloch (napr. štvrťročne). Pre identifikáciu 

platby Mesto Vrbové uvedie ako variabilný symbol IČO mesta. 

 

IV. Doba trvania spolupráce 

  

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2019. 

2. Obec Rakovice si vyhradzuje od tejto dohody jednostranne odstúpiť v prípade nesplnenia 

si záväzku Mesta Vrbové podľa článku III. dohody. Odstúpenie je účinné dňom 

doručenia písomného odstúpenia zmluvnej strane.  

 



 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 

40/1964 Zb. 

2. Dohodu možno zmeniť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami platných právnych predpisov.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

5. Táto dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po 2 vyhotovenia. 

6. Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvoria prílohy: 

- Príloha č. 1 – Zoznam žiakov k 01.10.2018 

- Príloha č. 2 – Určenie výšky finančných prostriedkov 

 

 

 

V Rakoviciach dňa 20.11.2018                            Vo Vrbovom dňa 10.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dušan Daloš, starosta obce Rakovice                 Dott. Mgr. Ema Maggiová – primátorka mesta 

        


