
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Základná škola, Škultétyho 2326/11,  
so sídlom: Škultétyho 2326/11, 955 01  Topoľčany    
 
v zastúpení: Mgr. Mária Bezáková     
IČO: 37 860 763    
DIČ: 202 160 39 80     
bankové spojenie: 1694806555/0200   
a  
 
Obec Tesáre 
so sídlom: č.128, 95621 Tesáre  
 
v zastúpení:  Daniel Bago - starosta 
IČO: 00311146 
DIČ:  
bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany, č. účtu: 12623192/0200 
 
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 269 Obchodného zákonníka  túto zmluva o poskytnutí 
finančných prostriedkov. 
 

I. 
Preambula 

 
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany ako právny subjekt založený Mestom 

Topoľčany vyhlasuje, že jej súčasťou je v zmysle zák. číslo 245/2008 Z. z. v znení nesk. 
predpisov  centrum voľného času (ďalej len CVČ),  ktoré zabezpečuje záujmové vzdelávanie 
detí. 

 
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany v rámci svojho rozpočtu prostredníctvom 

Ministerstva vnútra SR obdrží finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom v meste Topoľčany podľa zákona č. 596/2003 Z. z. 

 
CVČ ako súčasť Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany zabezpečuje záujmové 

vzdelávanie aj pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Topoľčany. Na základe zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve finančné prostriedky na tieto 
deti dostáva príslušná obec, kde má dieťa trvalý pobyt. 

 
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany a Obec Tesáre konštatujú, že z obce 

Tesáre navštevuje CVČ pri ZŠ, Škultétyho 2326/11, Topoľčany x  detí vo veku do 15 rokov, 
ktoré majú v obci Tesáre trvalý pobyt. 

Menný zoznam detí je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.  
 
 



 
 

II. 
Predmet a účel zmluvy 

 
Obec Tesáre poskytne ZŠ, Škultétyho 2326/11, Topoľčany finančné prostriedky na 

zabezpečenie záujmového vzdelávania detí v CVČ pri ZŠ, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
mesačne od septembra do decembra a od januára do júna príslušného kalendárneho roku vo 
výške 50 Eur/dieťa na účet č. 1694806555/0200 

 
Obec Tesáre poskytne finančné prostriedky ZŠ, Škultétyho 2326/11, Topoľčany od 

1.11.2013         
 
 

III. 
 

Po ukončení kalendárneho roka oznámi ZŠ, Škultétyho 2326/11, Topoľčany Obci Tesáre 
výšku celkom poskytnutých finančných prostriedkov na záujmovú činnosť detí s tým, že 
zároveň sa vykoná v prípade potreby aj ročné zúčtovanie, ktoré bude zohľadňovať možné 
priebežné ukončenie návštevy CVČ dieťaťom. 

 
IV. 

 
 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží 2 (dve) vyhotovenia.  
 Táto zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Tesároch. Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Tesároch je  neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy pod číslom 2 
 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obce – ZŠ.  
 Účastníci zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, bez 
tiesne a nie za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi.  

 
 

 
V Topoľčanoch, dňa 16. 01. 2014     V Tesároch dňa  ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Mária Bezáková       Daniel Bago 
riaditeľ ZŠ Topoľčany          starosta obce Tesáre 
         
 
 


