Zmluva
o uskutočnení činností na úseku predškolskej výchovy uzavretá v zmysle § 20a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

ČI. 1
Účastníci zmluvy
1) Obec Holiša
Sídlo: Holiša č. 61, PSČ 985 57
IČO: 00316105
Zastúpená: Karol Ferencz, starosta obce
Bankové spojenie: 6008410001/5600

2) Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
IČO: 00648388
Zastúpená: Bc. Tivadar Berky, starosta obce
Bankové spojenie: 6050192001/5600
Č I. 2

Predmet zmluvy
1. Obec Holiša je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie bez právnej subjektivity
Materská škola Holiša, Holiša č. 61. Predmetom tejto zmluvy je uskutočňovanie
činností na úseku predškolskej výchovy pre obyvateľov obce Nitra nad Ipľom.
ČI. 3
Práva a povinnosti účastníkov
1. Obec Holiša sa zaväzuje zabezpečiť predškolskú výchovu v MS Holiša pre
obyvateľov obce Nitra nad Ipľom.
2. Obec Nitra nad Ipľom vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na výdavky
súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
3. Obec Holiša sa zaväzuje vo svojom predškolskom zariadení umiestniť záujemcov
z obce N itra nad Ipľom v závislosti od kapacity zariadenia.

4. Obec Nitra nad Ipľom sa zaväzuje poskytnúť obci Holiša finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu na výchovno-vzdelávaciu činnosť a prevádzkové náklady
predškolského zariadenia v sume 50,- Eur na každé umiestnené dieťa.
5. Obec Nitra nad Ipľom sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky na každý mesiac
kalendárneho roka do 20 dní od prvého dňa aktuálneho mesiaca na účet Obce Holiša
6. Obec Holiša sa zaväzuje použiť finančné prostriedky na plnenie predmetu zmluvy.

0 .4
Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti
1. Účastníci sa dohodli, že majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti je
v spoluvlastníctve obcí, ktoré majetok obstarali, podľa podielu akým prispeli na
zakúpenie tohoto majetku.
2. Po ukončení zmluvy sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom využití takto získaného
spoločného majetku.
ČI. 5
Čas trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016.
2. Hociktorá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak zanikla potreba výkonu
spoločnej činnosti, v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane.
ČI. 6

Záverečné ustanovenia
1. Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s jej
obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
2. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej
obce, ktorá j c účastníkom zmluvy.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník dostane jeden
rovnopis.

V Holiši dňa

19.07.2015

Karol FERENCZ

V Nitre nad Ipľom dňa19.0725

Tivadar BERKY

