
DOHODA
o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 

uzatvorená podľa§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako " Dohoda")
ČI. I 

Zmluvné strany
Poskytovateľ záujmového vzdelania:
Názov: Základná škola
Sídl: J. Hollého 696/3,955 01 Topoľčany
Zastúpené: PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka školy
IČO: 37860658 DIČ: 2021612637
Bankové spojenie: č.ú. 1696222254 / 0200

(ďalej len ako " poskytovateľ")
a

Objednávateľ záujmového vzdelávania:
Názov: Obec Bošany 
Sídl: SNP 112,
Zastúpená: Ing. Pavel Štros, starosta obce 
IČO:310255 DIČ: 2021277929
Bankové spojenie: č.ú. 2724192 / 0200

(ďalej len ako" objednávateľ") 
spolu ďalej len ako "zmluvné strany", alebo" účastníci dohody"

ČI. U 
Predmet dohody

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri 
zabezpečení záujmového vzdelávania detí v centre voľného času, pri Základnej škole, 
J.Hollého 696/3,955 01 Topoľčany (ďalej len ako"CVC")

ČI.  1 1 1
Práva a povinnosti účastníkov dohody

1. Poskytovateľ sa touto Dohodou zaväzuje, že v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
objednávateľa, zabezpečí prostredníctvom CVČ ktorého je zriaďovateľom, záujmové 
vzdelávanie.
2. Záujmové vzdelávanie podľa ČI. II ods. 1 Dohody poskytovateľ zabezpečí pre dieťa (deti) 
vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré má (majú) trvalý pobyt na území objednávateľa a riaditeľom 
Centra voľného času bolo vydané rozhodnutie o zaradení na konkrétne záujmové vzdelávanie.
3. Objednávateľ sa touto Dohodou zaväzuje, poskytnúť na úhradu nákladov súvisiacich so 
zabezpečením predmetu tejto Dohody finančné prostriedky, tak ako bolo prerokované na 4 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bošanoch a schválené Uznesením č. 4/2013 p.č. 9/4/13 
dňa 8.4.2013 vo výške 47,- eur na jedno dieťa ročne, celkom na 2 deti v sume 94,- eur.
4. Objednávateľ sa touto Dohodou zaväzuje úhradu zrealizovať' do 30. septembra 2013. na 
účet poskytovateľa.
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ČI. IV 
Ukončenie dohody

1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že túto Dohodu je možné skončiť týmito spôsobmi:
a) V prípade, ak objednávateľ je v mesačnom omeškaní so zaplatením zálohy, môže dať 
poskytovateľ výpoveď s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
objednávateľovi.
b) v prípade, ak dieťa (deti) ukončia záujmové vzdelávanie v CVČ, skonči sa tento zmluvný 
vzťah k poslednému dňu príslušného mesiaca, v ktorom k tomu došlo, bez ohľadu na to, kedy 
sa to účastníci tejto Dohody dozvedeli. Podmienkou skončenia dohody podľa prvej vety je, 
že záujmového vzdelávania v CVČ sa už nezúčastňuje ani jedno dieťa s trvalým pobytom na 
území objednávateľa. V takom prípade sú účastníci dohody povinní bezodkladne v súlade s 
účelom tejto Dohody vzájomne si vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky, najneskôr však 
do 15.decembra kalendárneho roka.

ČI. V 
Trvanie dohody

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1.2013 do 31.12. 2013.
ČI. VI 

Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Dohodou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) dostane 
poskytovateľ a jedno (1) objednávateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody je zoznam deti vo veku od 5 do 15 rokov, 
s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého bydliska.
4. Účastníci sa dohodli, že v prípade, ak dôjde počas trvania tejto dohody k zmene počtu deti, 
ktorým sa poskytuje záujmové vzdelávanie, upraví sa táto zmena dodatkom vo forme novej 
prílohy s aktualizovaným zoznamom deti.
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