
 
 

Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Beckov  v roku 2016 

číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 6 /2016 

 

 
uzatvorená medzi: 

 

účastníkom č. 1:   Obec Beckov  

                                Beckov 180 

                                zastúpená Ing. Jánom Križanom, starostom obce 

           IČO: 00311413  

           bankové spojenie:   VÚB a.s. Trenčín 

                     č. účtu:   

 

                                       

 

účastníkom č. 2:      Mesto Stará Turá 

                            Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá 

                            zastúpené primátorkou mesta Ing. Annou Halinárovou  

                            IČO: 00 312 002 

                            bankové spojenie: VÚB Trenčín, a. s. 

  č. účtu:    

  
 

Čl. I  

Predmet zmluvy  

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Beckov účastníkovi č. 2 na 

zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom v Beckove podľa § 6 

ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, ktoré navštevujú v roku Centrum voľného času, gen. M.R. Štefánika  

č. 355/4, 916 01 Stará Turá (ďalej len CVČ).   

 

Čl. II  

Výška dotácie a spôsob poskytnutia 
 

1. Dotácia sa poskytuje deťom s trvalým bydliskom v Beckove, ktoré sa zúčastňujú záujmovej 

výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s výchovným programom CVČ Stará Turá. Účastník zmluvy 

č. 1 poskytne účastníkovi č. 2 v príslušnom kalendárnom roku na každého člena CVČ   vo veku 5-15 

rokov, ktorý má trvalé bydlisko v Beckove,  za každý mesiac školského roka, počas ktorého sa dieťaťu 

poskytuje záujmové vzdelávanie v centre voľného času. Zoznam detí je prílohou tejto zmluvy. 

 

2. Suma finančného príspevku na rok 2016 predstavuje sumu 42,60,- € a bude poskytnutá na účet 

účastníka č. 2 do 10 dní odo dňa podpísania zmluvy zmluvnými stranami. 

3.  Záväzok účastníka č. 1 je splnený pripísaním sumy na účet účastníka č. 2. 

 



Čl. III 

Záväzky zmluvných strán a pravidlá financovania 

 záujmového vzdelávania detí a mládeže v centre voľného času 

 

1. Dotácia sa poskytuje deťom vo veku 5-15 rokov s trvalým bydliskom v Beckove, ktorí boli prijatí 

do CVČ Stará Turá rozhodnutím riaditeľa CVČ.  

2. Dotácia sa poskytuje na bežné výdavky spojené so záujmovou výchovno-vzdelávacou činnosťou v 

CVČ v súlade s výchovným programom zariadenia. Účastník č. 2 sa zaväzuje, že dotáciu použije 

len na účel dohodnutý v tejto zmluve.  

 

Čl. IV 

Ukončenie zmluvy  

1. Zmluvu možno ukončiť :   

1.1 dohodou zmluvných strán 

1.2  výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede.  

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
1.  Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom odsúhlaseným oboma účastníkmi                                     

     zmluvy ak nie je v tejto zmluve uvedené ináč.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej obsahom. 

3. Účastníci sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení povinností podľa tejto zmluvy, 

budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po dvoch 

vyhotoveniach. 

5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma účastníkmi a účinnosť po jej zverejnení v zmysle 

príslušných predpisov. 

 

 

V Beckove  dňa 21.11.2016                                                         V Starej Turej dňa 16.11.2016 

  

 

 

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

            Ing. Ján Križan             Ing. Anna Halinárová 

           starosta obce Beckov                                           primátorka mesta Stará Turá 

 
 

 

 

 

 


