ZMLUVA

o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom
na území obce Štrba,
ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit

I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov:
Obec Štrba
Zastúpená: Michal Sýkora - starosta obce
Sídlo:
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO:
00326615
DIČ:
2021212765
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č. účtu: 1603667001/5600
IBAN:
SK13 5600 0000 0016 0366 7001
BIC:
KOMASK2X
(ďalej aj ako „poskytovateľ“)
Prijímateľ:
Názov:
Mesto Svit
Zastúpené: Ing. Miroslav Škvarek, MPH - primátor mesta
Sídlo:
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
IČO:
00326607
DIČ:
2021212754
BIC:
SUBASKBX (SWIFT)
bankové spojenie: IBAN: SK600200 0000 0000 24727562
(ďalej aj ako „prijímateľ“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom
v obci Štrba, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit (ďalej
aj ako CVČ), v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky vo výške 40,00 € / 1 dieťa na účet prijímateľa
k 31.07.2015 na zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ pre školský rok 2014/2015.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť finančný príspevok len za účelom, na ktorý mu bol
poskytnutý, t.j. na financovanie záujmovej činnosti v CVČ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- zoznam detí, ktorých sa pridelenie finančných prostriedkov týka,
- kópia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
4. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť, ak dieťa ukončí
záujmové vzdelávanie u prijímateľa finančných prostriedkov, žiadosťou o ukončení členstva
v CVČ.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári obdrží každá
zmluvná strana.
3. Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle dvoch zmluvných
strán, ktoré ju po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

v.r.
…......................................................
Michal Sýkora
starosta obce Štrba
poskytovateľ
Štrba 09.04.2015

v.r.
…......................................................
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor mesta Svit
prijímateľ
Svit 27.04.2015

