
D o d a t o k  č .  5  

 

 

k  Z  m  l  u  v  e   

o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času  

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ záujmového vzdelania:   Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

      Hlavná 1, P.O. Box 135 

      081 35 Prešov 

      Zastúpené: Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD. 

      protosynkel Prešovskej archieparchie 

      IČO: 00179205 

      DIČ: 2021283176 

      IBAN: SK36 0900 0000 0000 9628 7084 

      (ďalej len poskytovateľ) 

    

 

Objednávateľ  záujmového vzdelávania:  Obec Ruská Nová Ves 

       Obecný úrad Ruská Nová Ves 168 

      080 05 Prešov 

      Zastúpená: Tibor Kollár – starosta obce 

      IČO: 00327727 

      DIČ: 2021225701 

      VÚB, a. s. Prešov 

      Č. ú: 19925572/0200 

      IBAN: SK98 0200 0000 0000 1992 5572 

 

po vzájomnej dohode  menia a dopĺňajú uzavretú zmluvu o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času zo 

dňa 21.5.2013: 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 

  

 

 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu tejto 

zmluvy finančné prostriedky vo výške 30,00 Eur (slovom tridsať) na jedno dieťa ročne (schválené 

uznesením OZ č.3/II./2014 zo dňa  21.2.2014) pre Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia bl. Pavla 

Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov a Centrum voľného času ako súčasť Cirkevnej 

základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník. 

3.4 Úhrada nákladov bude zrealizovaná po nadobudnutí právoplatnosti Dodatku č. 5 k zmluve zo dňa 21.5.2013. 

3.5 Po ukončení celého rozpočtového roka je povinný poskytovateľ vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie, 

ktorá bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia účtovníctva a predložiť objednávateľovi čerpanie 

dotácie za rok 2020 v termíne do 31.12.2020. 

 

 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času 

nedotknuté týmto dodatkom. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

 

 

 

 

 

                            29.1.2020                                                                                                 10.2.2020 

V Prešove dňa: .........................                         V Ruskej Novej Vsi dňa: ....................... 

 

 

 

Za Poskytovateľa:     Za Objednávateľa:  

 

 

 

 

..........................................................................  ............................................. 

Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD.   Tibor Kollár 

protosynkel Prešovskej archieparchie   starosta obce 

        

 

 

 


