
Centrálne číslo dohody: 1089/2022 

 

DOHODA O SPOLUPRÁCI Č. 2022/5/CVČ A POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ V CENTRE VOĽNÉHO 

ČASU 

 

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

a § 6 ods. 12 písm. e) 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 (ďalej iba 

„dohoda“) 
 

 

I. Zmluvné strany 
 

1. strana:  Obec Rakovice 

 922 08  Rakovice č. 42 

                        Zastúpená: Dušanom Dalošom – starostom obce 

                        IČO: 00312916 

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

                               IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212  

 tel. 033 / 7796113 

(ďalej iba „príjemca“ alebo „Obec Ratkovce“) 

 

2. strana:    Mesto Trnava 

 Hlavná ulica č. 1,  917 71  Trnava   

                    Zastúpené :  JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.  – primátorom mesta 

 IČO: 00313114 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

                               IBAN: SK75 5600 0000 0010 0248 2001 

 tel. 033 / 3236204 

  

(ďalej iba „poskytovateľ“ alebo „Mesto Trnava“ a spolu s príjemcom aj 

ako „zmluvné strany“) 

  

 

II. Predmet dohody 

 

1. Príjemca poskytuje záujmové vzdelávanie žiakom s trvalým pobytom v Meste Trnava v 

Centre voľného času pri ZŠ s MŠ v Rakoviciach, ktorého je zriaďovateľom (ďalej iba 

„CVČ“). Zoznam žiakov tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody.  

2. Poskytovateľ touto dohodou poskytne príjemcovi na školský rok 2022/2023 finančné 

prostriedky pre deti s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú CVČ, vo výške 

78 eur/rok/dieťa podľa Prílohy č. 2 tejto dohody, celkom vo výške 156 eur za podmienok 

dohodnutých v čl. III ods. 1 tejto dohody. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mesto Trnava sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky vo výške určenej 

v čl. II ods. 2 tejto dohody prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto dohody 

v dvoch splátkach nasledovne: 

a) prvú splátku vo výške 60 eur do 31.12.2022   

b) druhú splátku vo výške 96 eur do 30.06.2023. 



Centrálne číslo dohody: 1089/2022 

2. Pre identifikáciu platby Mesto Trnava uvedie ako variabilný symbol centrálne číslo 

dohody medzi Obcou Rakovice a Mestom Trnava. 

3. Príjemca je oprávnený poskytnuté finančné prostriedky podľa č. II tejto dohody použiť na 

mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku CVČ 

v lehote do 31.08.2023. 
 

IV. Doba platnosti dohody 

  

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

 

V. Osobitné ustanovenia 

 

1. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané v termíne podľa čl. III ods. 1. tejto 

dohody, je príjemca povinný nevyčerpanú časť vrátiť bezodkladne späť na účet 

poskytovateľa, najneskôr do 10 dní od doručenia písomnej výzvy zo strany poskytovateľa.  

2. Príjemca je povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15 dní od 

ukončenia platnosti tejto dohody. Použitie poskytnutých finančných prostriedkov 

preukazuje príjemca vyúčtovaním a priložením kópie účtovných dokladov. 

3. Pri porušení finančnej disciplíny sa postupuje podľa  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

4. Príjemca je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné 

vynaloženie poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 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 Mesto Trnava obdrží 3 

vyhotovenia a obec Rakovice 1 vyhotovenie. 

6. Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvoria prílohy: 

- Príloha č. 1 – Zoznam žiakov k 01.10.2022 

- Príloha č. 2 – Určenie výšky finančných prostriedkov 

 

V Rakoviciach dňa 14. 12. 2022                      V Trnave dňa 23. 12. 2022 

 

Za príjemcu:                                                      Za poskytovateľa: 

 

 

 

v.r.                      v.r.   

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

               Obec Rakovice                                                        Mesto Trnava 

                 Dušan Daloš         JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                 starosta obce                primátor mesta  


