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Zmluva o spolufinancovaní nákladov na prevádzkovanie školského klubu 

detí  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1. Prijímateľ príspevku 

Názov:  Obec Jelka 

Sídlo:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:  00 306 011 

IBAN:  SK63 0200 0000 0000 1882 9132 

Zastúpená: Ing. Gabriel Kiš, starosta 

(ďalej len „prijímateľ príspevku“) 

 

2. Poskytovateľ príspevku 

Názov:  Obec Hrubá Borša 

Sídlo:  Maloboršanská ulica 73/37, 900 500 Hrubá Borša 

IČO:  00 305 979 

Zastúpená: Mgr. Ján Kľačko, starosta obce 

  (ďalej len „poskytovateľ príspevku“) 

 

(spoločné pomenovanie pre prijímateľa príspevku a poskytovateľa príspevku je 

„zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy o spolufinancovaní nákladov na prevádzkovanie školského klubu 

detí (ďalej len „zmluva“) je záväzok poskytovateľa príspevku poskytnúť prijímateľovi 

príspevku finančný príspevok za účelom spolufinancovania nákladov na 

prevádzkovanie školského klubu detí, ktorý je zriadený Základnou školou, Školská 399, 

925 23 Jelka, IČO: 37 836 684 (ďalej len „ZŠ Jelka“). 

 

 

Čl. III 

Výška a splatnosť príspevku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ príspevku poskytne prijímateľovi príspevku 

finančný príspevok na mzdu vychovávateľa/vychovávateľky/vychovávateľov 

školského klubu detí , ktorý/á/í bude/ú zamestnaný/á/í v ZŠ Jelka. Výška finančného 

príspevku bude vypočítaná podľa nasledovného vzorca: 

 

 𝑃𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑜𝑘 =  
cena práce všetkých vychovávateľov ŠKD

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑡𝑘ý𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑡í 𝑛𝑎𝑣š𝑡𝑒𝑣𝑢𝑗ú𝑐𝑖𝑐ℎ Š𝐾𝐷
 𝑥 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑡í 𝑛𝑎𝑣š𝑡𝑒𝑣𝑢𝑗ú𝑐𝑖𝑐ℎ Š𝐾𝐷 𝑧 𝑜𝑏𝑐𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎 𝑝𝑟í𝑠𝑝𝑒𝑣𝑘𝑢  

 



2 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančný príspevok bude zaplatený nasledovne:  

a) prijímateľ príspevku vyčísli výšku príspevku do 15. dňa v mesiaci, ktorý 

nasleduje po mesiaci, za ktorý sa príspevok platí, a takto vyčíslený príspevok 

bude splatný k poslednému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý 

sa príspevok platí, 

b) výška príspevku bude vyčíslená a preukázaná prostredníctvom výkazu 

vypracovaného ZŠ Jelka, vychádzajúceho z jej účtovníctva za každý kalendárny 

mesiac. 

 

 

Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri plnení predmetu tejto zmluvy a napĺňaní 

jej cieľov, najmä zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých žiakov navštevujúcich 

školský klub detí zriadený ZŠ Jelka. 

2. Prijímateľ príspevku sa zaväzuje každý školský rok do 30. septembra predložiť 

poskytovateľovi príspevku zoznam žiakov navštevujúcich školský klub detí z obce 

Poskytovateľa príspevku. 

3. Poskytovateľ príspevku sa zaväzuje zaplatiť finančný príspevok špecifikovaný v čl. III 

tejto zmluvy riadne a včas.  

4. Prijímateľ príspevku sa zaväzuje použiť finančný príspevok špecifikovaný v čl. III tejto 

zmluvy v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve. 

5. Zmluvné strany sa pri realizácii práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu osobných 

údajov. 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými 

stranami a zverejnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zmluvné strany obdržia po jednom 

rovnopise. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a znak tohto, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich slobodnej 

a vážnej vôli a ich prejav vôle je určitý a zrozumiteľný ju vlastnoručne podpisujú.  

5. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom k zmluve neplatné 

alebo neúčinné ustanovenie platným alebo účinným znením ustanovenia, ktoré čo 
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najlepšie zodpovedá pôvodne zmýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

 

V Jelke dňa:       V Hrubej Borši dňa: 

 

 

 

 

 

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

      Prijímateľ príspevku          Poskytovateľ príspevku 


