Dohoda
o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí
uzavretá medzi:
Obec Ivanka pri Dunaji
so sídlom: Moyzesova 1450/57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
Zastúpená: Ing. Martinom Šauličom, starostom obce
Bankové spojenie: VUB banka Slovensko, a.s., č. účtu: 3678914758/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
(ďalej tiež aj „poskytovateľ“)
a
ZŠ M. R. Štefánika,
so sídlom: SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpená: Mgr. Vlastou Koudelovou, riaditeľkou ZŠ
IČO: 36071145
DIČ: 2021608908
Bankové spojenie: VUB Banka Slovensko, a.s., č. účtu: 1634516951/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0016 3451 6951
(ďalej tiež aj „prijímateľ“)

takto:
Obec Ivanka pri Dunaji, ako poskytovateľ a ZŠ M. R. Štefánika ako prijímateľ
uzatvárajú túto dohodu o poskytovaní dotácie na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
za týchto podmienok:
I.
Všeobecné ustanovenie
1.1. Konštatuje sa, že Obec Ivanka pri Dunaji, IČO: 00 304 786, zastúpená Ing.
Martinom Šauličom, starostom obce je samosprávny územný celok, ktorý združuje
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, alebo občanov, ktorí na jej území
žijú. Obecné zastupiteľstvo Ivanka pri Dunaji v súlade s §6 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle §28, §49, §114, §116 a
§140 zákona č.245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §5 a §6
zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Ivanka pri Dunaji č.1/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji. Obecné zastupiteľstvo obce
Ivanka pri Dunaji uznesením č. 8/2019 schválilo dotáciu na žiaka s trvalým
pobytom v obci vo výške 18,- €/mesiac, dotáciu na žiaka s trvalým pobytom v obci
Zálesie, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou
zriadených organizácií vo výške 2,- €/mesiac a dotáciu na žiaka bez trvalého pobytu
v obci, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou
zriadených organizácií vo výške 18,- €/mesiac.
1.2. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania
a v čase školských prázdnin.
1.3. Táto dohoda upravuje výšku dotácie, jej splatnosť a evidenciu.
II.
Účel dohody
2.1. Účelom tejto dohody je poskytnutie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
činnosti školského klubu detí z finančných prostriedkov obce – poskytovateľa a to
v súlade so schválenou dotáciou poslancami OZ obce Ivanka pri Dunaji na riadnom
zastupiteľstve konanom dňa 28.03.2019 uznesením č.8/2019.
2.2. Poskytnutá dotácia má účelové určenie a to zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu
v rámci aktivít mimoškolskej činnosti organizovanej školským klubom detí.
2.3. Cieľom dohody je zároveň určenie vzájomných povinností poskytovateľa
a príjemcu.
III.
Predmet dohody
3.1. Predmetom tejto dohody je povinnosť poskytovateľa poukázať dotáciu
v stanovenom termíne a výške a povinnosť príjemcu dotácie použiť ju na stanovený
účel a viesť evidenciu.
3.2. Výška dotácie na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na
jedného žiaka s trvalým bydliskom v obci Ivanka pri Dunaji je mesačne 18,- EUR.
3.3. Výška dotácie na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na
jedného žiaka s trvalým bydliskom v obci Zálesie, ktorého zákonný zástupca je
zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou zriadených organizácií je mesačne 2,EUR.
3.4. Výška dotácie na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na
jedného žiaka bez trvalého bydliska v obci Ivanka pri Dunaji, ktorého zákonný
zástupca je zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou zriadených organizácií je
mesačne 18,- EUR.
IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. ZŠ M. R. Štefánika, ako prijímateľ je povinná viesť evidenciu žiakov navštevujúcich
školský klub detí v danom školskom roku a to k 15.septembru daného kalendárneho
roka a tento mesačne aktualizovať ku koncu daného kalendárneho mesiaca. Túto
evidenciu bude pravidelne mesačne, vždy k 10-temu dňu nasledujúceho mesiaca
písomne oznamovať poskytovateľovi.
4.2. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky dotácie bezhotovostným prevodom na
účet prijímateľa vždy do 20-teho dňa kalendárneho mesiaca a to vo výške
aktuálneho stavu nahlásených detí.
4.3. Prijímateľ dotácie je povinný zohľadniť výšku dotácie na žiaka s trvalým pobytom
v obci Ivanka pri Dunaji, na žiaka s trvalým bydliskom v obci Zálesie, ktorého
zákonný zástupca je zamestnancom obce a ňou zriadených organizácií, ako aj na
žiaka bez trvalého bydliska v obci Ivanka pri Dunaji, ktorého zákonný zástupca je
zamestnancom obce a ňou zriadených organizácií vo výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov činnosti školského klubu detí platenom zákonným zástupcom
dieťaťa.
V.
Doba platnosti zmluvy
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
VI.
Vyhotovenie a platnosť dohody
7.1. Táto dohoda sa vyhotovuje dvojmo. Dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnou deň po zverejnení na webovej stránke
poskytovateľa.
7.2. Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomne formou dodatku, po vzájomnom
odsúhlasení oboch zmluvných strán.
7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda nebola uzavretá v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, ustanoveniam dohody zhodne porozumeli čo do obsahu
a rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa
ju dobrovoľne plniť.
V Ivanke pri Dunaji, dňa 09.04.2019

––––––––––––––––––––––––
Obec Ivanka pri Dunaji
Ing. Martin Šaulič
starosta obce

V Ivanke pri Dunaji, dňa 09.04.2019

––––––––––––––––––––––––
ZŠ M. R. Štefánika
Mgr. Vlasta Koudelová,
riaditeľka školy

