
DOHODA 
o zabezpečeni záujmového vzdelávania v centre vorného času 

uzatvorená podra § 51 Občianskeho zdkonnfiia 

Čfslo: OF — 64/2345/2020 

1. Poskytovater záujmového vzdelávania: Mesto Bánovce nad Bebravou 
Sidlo: Námestie Eudovita §-tam. 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 00 310 182 
DIČ: 2021053320 
§tatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta 
Ba.nkové spojenie: VÜB 	Tonn1'6anv eypozitura Bánovce nad Bebravou 
Čislo fičtu: S 	 !i5 
(d'alej len poskytovater) 

2. Objednávater záujmového vzdelávania: Obec Kšinná 
Sidlo: Obecný Arad č. 102 
IČO: 00310638 
Štatutárny zástupca: JUDr. Tatiana Botková, starostka obce 
Bankové spoienie• Vfiu 	 ninovce nad Bebravou 
Čislo fičtu: 
(d'alej len objednávater) 

I. 
Predmet dohody 

Predmetom dohody je Aprava vzdjomných práv a povirmosti jej fičastnikov pri 
zabezpečovanf záujmového vzdelávania deg v Centre vorného času, so sidlom Andreja 
Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou (d'alej CVČ) podra § 6, ods. 12, pism. d) zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a dopineni 
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a podra § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách fizemnej samosprávy a o zmene a dopineni niektorých zákonov 
v Dnenf neskoršich predpisov. 

Práva a povinnosti ličastnikov dohody 
1. Poskytovater, ako zriad'ovater CVČ, sa zavazuje v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi zabezpečiť  prostrednictvom CVČ  záujmové vzdelávanie. 
2. Záujmové vzdelávanie podra ods. 1 zabezpeči poskytovater pred deti vo veku od 5 

do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na Azemi objednávatera a ktorým bolo riaditerom 
CVČ  vydané rozhodnutie na konkrétne záujmové vzdelávanie. 

3. Podra § 7, ods. 6 zákona 6. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách fizemnej 
samosprávy a o zmene a dopineni niektorých zákonov poskytnuté finančné prostriedky 
podliehajú ročnému začtovaniu, ktoré poskytovater v súčinnosti s objednávaterom 
vykoná najneskôi do 31.12. prislušného roka. 

4. Objeclnávater sa zavazuje poskytnúť  na iihradu náldadov, siivisiacich so zabezpečenim 
predmetu tejto dohody, finančné prostriedky vo výške 30,-€ pre 1 diefa na obdobie 
január až máj 2020 — teda počas kražkovej činnosti v CVČ  (prepočet je nasledovný 
1 dieťa x 6,- € za každé diet'a x 5 mesiacov = 30,- €). Poskytovater použije finančné 
prostriedky na mzdy, odvody a prevádzku CVČ. 



Ziverečné ustanovenia 
1. Na právne vzťahy touto dohodou blašie neupravené sa vzťahujfi prfslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonnika. 
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.05.2020 a vyhotovuje sa 

v 3 origináloch, z ktorých dva obdrE poskytovater a jeden objednávater. 
3. Neoddeliternou prilohou tejto dohody je zoznam detf vo veku od 5 do 15 rokov, 

s uvedenfm ich mena a priezviska, bydliska a krOku, ktorý dieťa navštevuje. 
4. Táto dohoda nadobAda fičirmosť  dhom nasledujťicim po dni jej zverejnenia (s odkazom 

na § 47a, ods. 1 zák. 6. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonnfka v platnom zneni). 

V Bánovciach nad Bebravou dria 	  

Za poskytovatera: 	 Za objednávatera:0 

PhDr. aeciDr. R 
primátork 

   

   

olfa Novotná 
mesta 

JUDr. TatianBotková 
starostka obce 



Zoznam deti/žiakov vo veku 5-15 rokov 
navštevujficich záujmové vzdelávanie v Centre v4)112610 času, so sidlom Andreja 

Kmeea 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou od 01.01.2020 do 31.05.2020 

1. Silkeník Jakub Kšinná Výtv. ZŠ Gor. 
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