
DODATOK č. 1  

ZMLUVY O ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

uzatvorenej podľa §7 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 medzi zmluvnými stranami: 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1 

v zastúpení: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta 

IČO : 00311866 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Nové Mesto nad Váhom 

Číslo účtu - IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001 

 

ďalej len ako účastník č. 1 

a   

 

Obec Kočovce 

v zastúpení: Ing. Monika Kopúnová, starostka obce 

IČO : 00311685 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. , Nové Mesto nad Váhom 

Číslo účtu - IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001 

ďalej len ako účastník č. 2 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

v centrách voľného času zo dňa 12.12.2018 sa v súlade s čl. IV ods. 2 zmluvy mení a dopĺňa 

nasledovne: 

V článku I.  Predmet zmluvy a doba plnenia sa odsek 3 mení nasledovne: 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

Článok II. Záväzky zmluvných strán a pravidlá financovania záujmového vzdelávania detí 

a mládeže v CVČ sa odsek 4 mení nasledovne: 

Podkladom na určenie výšky dotácie príjemcovi sú údaje o počte žiakov a zoznam žiakov prijatých 

do CVČ na školský rok, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a vek od 5 do 15 rokov a určenie 

výšky príspevku na žiaka (príloha č. 2). Príjemca doručí poskytovateľovi podklady na výpočet 

dotácie na príslušný rok vždy do 30. októbra predchádzajúceho roka.  

 

Článok IV.  Záverečné ustanovenia sa dopĺňa nasledovne: 

Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma účastníkmi a účinnosť po jeho 

zverejnení v zmysle príslušných predpisov. 

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých 

každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a súhlasia s jeho obsahom. 

Ostatné časti zmluvy sa nemenia. 

V Novom Meste nad Váhom dňa: 29.11.2019   V Kočovciach dňa: 26.11.2019                

                                      

 

              

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

            Ing. Jozef Trstenský       Ing. Monika Kopúnová 

pimátor mesta  Nové Mesto nad Váhom     starostka obce Kočovce 

 

 



Príloha č. 2 Zmluvy o združení finančných prostriedkov 

 

Podklad na výpočet výšky finančného príspevku obce na záujmové vzdelávanie detí v centrách 

voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom  

na kalendárny rok: 2020 
Názov obce: Kočovce 

 

Počet žiakov CVČ s trvalým bydliskom v obci k 15. septembru 2019 podľa čl. II. ods. 3 a 4 zmluvy: 

 

Centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom 

Meste nad Váhom zabezpečujú záujmové vzdelávanie pre 7 žiakov s trvalým bydliskom na území Obce 

Kočovce a vo veku od 5 do 15 rokov. 

 

P.č. Priezvisko, meno Dát. Nar. Trvalé bydlisko Krúžok Príspevok 

na 

kalendár. 

rok 

1. Bímová Andrea    71,50 € 

2. Dobrodenka Michal    71,50 € 

3. Dobrodenka Tomáš    71,50 € 

4. Motolová Alex    71,50 € 

5. Šimlovičová Linnet    71,50 € 

6. Gocníková Chiara    71,50 € 

7. Nosková Diana    71,50 € 

 
Výška príspevku na žiaka a rok podľa čl. III. ods. 1. zmluvy: 71,50 € (slovom sedemdesiatjeden eur 

päťdesiat centov) 

 

 

Výška celkového príspevku CVČ na rok 2020 podľa čl. II. ods. 1. zmluvy: 500,50 eur. 

 

Obec poskytne celoročnú dotáciu Mestu Nové Mesto nad Váhom bezhotovostným spôsobom prevodu 

tak, že poukáže celkovú sumu CVČ jednorázovo na účet zmluvnej strany 2 uvedený v záhlaví zmluvy.   

 

 


