Zmluva na výkon činnosti v záujmových útvaroch
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák.

1. Objednávateľ:

IČO:
Zastúpený:

Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom č.292
055 64 Mníšek nad Hnilcom
00329380
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta

2. Poskytovateľ:

Súkromné centrum voľného času ELBA
Smetanova 2
080 05 Prešov
IČO:
42232244
Zapísaný v
reg. MŠVVaŠ SR č. 2011-4876/10636:1-923/R
Zastúpený:
PhDr. Vladimír Husár, riaditeľ
Bankové spojenie: 2920864046 / 1100
Čl. I.
Účel a povaha zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods.2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva.
2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri organizácii a realizovaní aktivít pre objednávateľa
zameraných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacích, záujmových a rekreatívnych mimoškolských
činností v záujmových útvaroch prostredníctvom SCVČ ELBA.
3. Poskytovateľ je oprávnený na vykonávanie činností uvedených v predmete tejto zmluvy na základe
registrácie v registri školských zariadení vedenom MŠVVaŠ SR.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné, personálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie
poskytovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mladých ľudí z radov
žiakov školy objednávateľa v súlade s výchovným programom Súkromného centra voľného času ELBA
Naučme sa zmysluplne tráviť voľný čas.
2. Poskytovateľ bude realizovať činnosti v predmete tejto zmluvy v rozsahu podľa počtu prihlásených
žiakov. V súlade s výchovným programom Súkromného centra voľného času ELBA ( SCVČ ELBA )
a podľa záujmu žiakov vytvorí konkrétne formy záujmových útvarov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie pri zabezpečení podmienok na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove. Vo všetkých využívaných objektoch a pri činnostiach
v záujmových útvaroch SCVČ ELBA platí zákaz fajčenia a požívania alkoholu, drog a omamných látok
v súlade s príslušným vnútorným poriadkom školy a školským poriadkom SCVČ ELBA. Každý úraz musí
byť okamžite nahlásený vedúcemu záujmového útvaru. Za dodržovanie týchto zásad je zodpovedný
každý vedúci záujmového útvaru SCVČ ELBA. Všetci účastníci aktivít v záujmových útvaroch SCVČ ELBA
budú vedúcimi záujmových útvarov pred zahájením činnosti inštruovaní o zásadách dodržovania
pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia.
Čl. III.
Financovanie nákladov na činnosť záujmových útvarov
1. Objednávateľ v súlade so zák.č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámi poskytovateľovi výšku finančných prostriedkov
na rok 2014 najneskôr do 30.apríla 2014.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poukázať celoročne na 1 žiaka v centre voľného času ročný príspevok 66,6 €,
t.j. na 2 žiakov /viď zoznam/ spolu 133,2 € na účet poskytovateľa najneskôr do 30. 4, 2014..

Čl. IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmových útvarov
1.

2.

Zákonný zástupca žiaka poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v záujmových
útvaroch príspevok vo výške stanovenej rozhodnutím riaditeľa SCVČ ELBA podľa § 5 ods.6 písm. c)
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a v závislosti na poskytnutie,
resp. neposkytnutie vzdelávacieho poukazu na tento účel.
Súhlas s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ZÚ vyjadruje zákonný
zástupca žiaka prostredníctvom žiadosti o prijatie do ZÚ SCVČ ELBA.
Čl. V.
Kontaktné osoby

1. Za objednávateľa je zodpovedná osoba pre styk s poskytovateľom Ing. Kujnisch – starosta
2. Za poskytovateľa je kontaktnou osobou riaditeľ SCVČ ELBA.
Čl. VI.
Výpovedná lehota
1. Zmluva sa uzatvára od 01.01.2014 na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu dva mesiace, ktorá začína plynúť od 1.dňa mesiaca
nasledujúceho po jej doručení.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním súhlasia
a na znak súhlasu ju podpisujú.

V ......................................, dňa .............................

objednávateľ
Ing. Ľudovít Kujnisch

starosta obce

poskytovateľ
PhDr. Vladimír Husár
riaditeľ SCVČ ELBA

