
MESTO SÉNEC 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305 065 
štatutárny zástupca: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
Bankové spojenie: DEXIA BANKA Senec 
Číslo účtu: 6602820003/5600 

(ďalej len „Mesto Seneď) 

a 
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
IČO: 603481 
štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. primátor 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s. 
Číslo účtu:25827813/7500 
(ďalej len „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava1') 

(spolu ďalej len „zmluvné strany") 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto 

zmluvu o spolupráci 

I. 
Úvodné ustanovenia 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 12, písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, obec poskytuje 
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce 
v centrách voľného času. 
V zmysle ustanovenia § 7a ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na účely 
rozdeľovania výnosu daní z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje 
o pocte obyvateľov obce od 5 (päť) rokov veku do dovŕšenia 15 (pätnásť) rokov veku 
s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1 . januáru kalendárneho roka, 
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 
Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že centrá voľného času 
zriadené na územi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy navštevujú aj 
deti s trvalým pobytom v meste Senec, dohodli sa zmluvné na uzatvorení tejto 
zmluvy. 

II. 
Predmet zmluvy 

Zmluvné sírany sa za podmienok ustanovených v tejto zmluve dohodli na vzájomnej 
spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí od 5 (piatich) rokov veku 
do dovŕšenia 15 (pätnástich) rokov veku, s trvalým pobytom v meste Senec, 



v centrách voľného času zriadených na území Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
Mesto Senec sa zaväzuje poskytnúť na úhradu nákladov súvisiacich so 
zabezpečením predmetu tejto dohody finančné prostriedky vo výške 65,19 eur 
(šesťdesiatpäť eur 19 centov) na jedno dieťa ročne. 
Mesto Senec poskytne spôsobom dohodnutým v článku III. tejto zmluvy Hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislave, finančné prostriedky za rok 2013 vo výške 
195,56€ (slovom stodeväťdesiatpäť eur 56 centov), za účelom zabezpečenia 
záujmového vzdelávania detí od 5 (piatich) rokov veku do dovŕšenia 15 (pätnástich) 
rokov veku, s trvalým pobytom v meste Senec. 
Výška finančných prostriedkov dohodnutých v odseku 2 tohto článku II. bola 
ustanovená ako súčin výšky dotácie prislúchajúcej obci podľa hodnoty jednotkového 
koeficientu na prevádzku a mzdy na dieťa v centre voľného času na rok 2013 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve vzneni neskorších predpisov a počtu detí s trvalým pobytom 
na území Mesta Senec, vzdelávajúcich sa v centrách voľného času zriadených na 
území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavou. 

Spôsob úhrady 

Mesto Senec poskytne finančné prostriedky Hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave, vo výške sumy dohodnutej v článku II. ods. 2 tejto zmluvy, prevodom na 
bankový účet Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vedený v banke 
Československá obchodná banka , a. s. na číslo účtu: 25827813/7500 do 30 dní od 
podpisu zmluvy. Pre identifikáciu platby Mesto Senec uvedie ako variabilný symbol 
IČO Mesta Senec. 

IV. 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára nádobu určitú do 31. 12. 2013. 
2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Senec, ktorým je 
internetová stránka Mesta Senec, ako prvom rozhodujúcom zverejnení, o ktorom sa 
zmluvné strany dohodli. 
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 
Mesto Senec a dve vyhotovenia obdrží Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava. 
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