
Zmluva o financovaní činnosti v záujmových útvaroch 
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák.

  
  

1. Poskytovateľ: Obec Ďačov
                         Obecný úrad,  Ďačov 106, 082 71 Lipany
IČO:                 00326933
Číslo účtu:       

            Zastúpený:       Anton Cuprák, starosta obce

2. Príjemca: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
                       Hlavná 1, P.O.Box 135
                       081 35 Prešov
IČO:               00179205
DIČ:               2021283176
Číslo účtu:      
Zastúpené:      Mons. SEODr. Milan Lach SJ – pomocný biskup a protosynkel

Čl. I.

 Účel a povaha zmluvy 
  

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods.2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva. 
2. Účelom  tejto  zmluvy,  v nadväznosti  na  zákon  č.325/2012  Zb.,  ktorým  sa  mení 

a dopĺňa  zákon  č.597/2003  Zb.  o financovaní  základných  škôl,  stredných  škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  je  upraviť  vzájomné  vzťahy pri  organizácii  a realizovaní  aktivít  pre  deti 
s trvalým bydliskom v obci  poskytovateľa  zameraných  na  zabezpečenie  výchovno-
vzdelávacích, záujmových a rekreatívnych mimoškolských činností v Centre voľného 
času ako súčasť Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.

3. Príjemca 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  financovanie  výchovno-vzdelávacej,  záujmovej  a 
rekreačnej   činnosti   pre  deti  od  5  do  15  rokov  s  trvalým  bydliskom  v obci 
poskytovateľa,  ktoré  sú  zaradené  v školskom  zariadení  Centra  voľného  času  ako 
súčasť Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.  

 
Čl. III. 

Financovanie nákladov predmetu zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s platnou legislatívnou úpravou poukázať na účet 
prijímateľa  finančné  prostriedky  určené  na  zabezpečenie  predmetu  tejto  zmluvy 
v celkovej sume 30,- €, a to v dvoch častiach v termínoch 15.3.2015 a 15.10. 2015.



Čl. IV.

Kontaktné osoby

1. Za poskytovateľa je zodpovedná osoba pre styk s príjemcom Anton Cuprák, starosta 
obce. 

2. Za príjemcu je kontaktnou osobou Mons. SEODr. Milan Lach SJ – pomocný biskup 
a protosynkel Prešovskej archieparchie

Čl. V.

Časové vymedzenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára  od 01.01.2015 na  kalendárny rok 2015 okrem mesiacov júl  – 
august 2015. 

Čl. VI.

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 Ďačove, dňa 27. 02. 2015                                    V Prešove, dňa 24. 02. 2015 

 za poskytovateľa                za príjemcu    

  Anton Cuprák                                                                 Mons. SEODr. Milan Lach SJ 
   starosta obce                                                                           pomocný biskup a protosynkel 
                                                                                                         Prešovskej archieparchie

                                                                              


