
DODATOK č. 1 

 k dohode o vzájomnej spolupráci 
pri poskytovaní záujmového vzdelávania obyvateľom obce 

 

Uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z .z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
a nariadením vlády č.415/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 

Obec Sedlice , zriaďovateľ CVČ, ktoré je súčasťou ZŠ s MŠ Sedlice,  
v zastúpení starostom obce Mgr. Marekom Gumanom 
Sídlo: Sedlice 176, 082 43 Sedlice 
IČO: 00327743 
DIČ: 2020548156 
Bankové spojenie: VÚB Prešov  
IBAN:  SK89 0200 0000 0000 0342 1572 
/ďalej len poskytovateľ/ 
a 

prijímateľ záujmového vzdelávania 

Obec Ľubovec 
v zastúpení starostkou obce Mgr. Jozefínou Štofanovou 
sídlo: Ľubovec 103, 082 42 p. Bzenov 
IČO:  00327395 
DIČ:  2020543228 
Bankové spojenie: VÚB PREŠOV 
IBAN:  SK37 0200 0000 0000 1862 3572 
/ďalej len prijímateľ/ 
 

Uvedená dohoda sa mení takto: 
 

Čl. III. 

Doba a miesto záujmového vzdelávania obyvateľov obce 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2020.  Počas prerušenia 
vyučovania na školách a v školských zariadeniach v súvislosti so šírením koronavírusu 
COVID – 19 nebude zabezpečované záujmové vzdelávanie obyvateľov obce. Poskytovateľ 
záujmového vzdelávania zabezpečí záujmové vzdelávanie obyvateľov obce vo vekovej 
kategórii od 6 do 15 rokov, ktorí sú členmi CVČ, zamestnancom CVČ v priestoroch ZŠ s MŠ 
Sedlice alebo iných priestoroch vhodných pre danú aktivitu záujmového útvaru. 
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Čl. IV. 

Výška a splatnosť refundácie nákladov 

      Prijímateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením záujmového 
vzdelávania poskytovateľom, ktorými sú elektrická energia, tepelná energia, kancelárske 
potreby, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, športový materiál, učebné pomôcky, 
vstupné na kultúrne podujatia a cestovné náklady, cenou stanovenou dohodou zmluvných strán 
a to v splátkach následovne: 

1  splátka vo výške 200,- €  najneskôr do 30. apríla  2020, 
/4 členov  x  schválená suma v € = 50,- €/ 

 
bezhotovostným prevodom na základe dohody o vzájomnej spolupráci na bežný účet č. 
IBAN SK89 0200 0000 0000 0342 1572 zriaďovateľa záujmového vzdelávania. 

Z dôvodu prerušenia vyučovania v školských zariadeniach CVČ  od 16.03.2020 prenajímateľ 
uhradí pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach CVČ, t.j. 
12,50 € na žiaka /na rok 2020   50,-€/.  

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento  dodatok je vyhotovený  v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 

dostanú po jednom vyhotovení. 

2. Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že ho uzatvorili dobrovoľne na základe svojej 

slobodnej vôle, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 
.....................................................                                      ..................................................... 
       Mgr.  Jozefína Štofanová                                                            Mgr. Marek Guman 
        starostka obce Ľubovec                                                             starosta obce Sedlice         
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