Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na rok
2013
uzavretá podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle
zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov za účelom podpory
záujmového vzdelávania detí v centre voľného času pri základných školách v meste
Michalovce.
Čl. I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ : Obec Lesné
Sídlo (adresa) : Lesné 81, 071 01
Zastúpený
: Peter Bobík, starosta obce
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Peter Bobík, starosta obce
IČO
: 00325431
Bankové spojenie:
Č. účtu
:
Prijímateľ :

MESTO MICHALOVCE
Sídlo (adresa) : Mestský úrad, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Zastúpený
: Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy : Ing. Katarína Poláková, vedúca OŠKaŠp
IČO
: 325 490
Bankové spojenie:
Č. účtu
:
Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového
vzdelávania na obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 vo výške 486,- €, v zmysle zákona č.
597/2003 Z.z.
Poznámka: Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 146/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
Michalovce upravuje na rok 2013 výšku dotácie 54,- € na 1 dieťa v centrách voľného času pri
základných školách.
Čl. III.
Plnenie predmetu zmluvy
1. Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytnuté bezhotovostným platobným stykom prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Účinnosť zmluva nadobúda deň po zverejnení.
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2. Poskytnuté finančné prostriedky sa prijímateľ zaväzuje použiť v zmysle čl. II Predmet
zmluvy.
3. Súčasťou zmluvy je zoznam detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú centrum
voľného času pri ZŠ v meste Michalovce a zápisný lístok podpísaný rodičom a riaditeľom
školy.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane prijímateľ,
jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ.
2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito
a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.

V Michalovciach, dňa 05.04.2013

.....................................................
Viliam Zahorčák v. r.
primátor mesta

V Lesnom, dňa 6.5.2013

............................................................
Peter Bobík v. r.
starosta obce

