
ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ 

mimoškolskej športovej činnosti číslo: 2. 

 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi: 

 

Centrom voľného času  

Zastúpené riaditeľkou Mgr. Silviou Krišákovou 

Sídlo: Sadová 646/8, 905 01  Senica 

IČO: 00 400 106 

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK10 5600 0000 0092 1034 4005 
 

a 

Dobrovoľný hasičský zbor Senica 

V zastúpení: Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

Sídlo: Hurbanova 497, 905 01  Senica 

IČO: 37 837 419 

DIČ: 2021621107 

 

 

Preambula 

 

Centrum voľného času je samostatne hospodáriaca rozpočtová organizácia, zriadená mestom 

Senica, ktorá uzatvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov, v ich 

voľnom čase po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Usmerňuje rozvoj záujmov, 

utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na 

formovaní návykov zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjaní 

talentu, špecifických schopností a tvorivosti detí a mládeže. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Senica je športový klub, ktorého poslaním je uspokojovať 

mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti hasičského športu a telesnej kultúry, 

vytvárať podmienky na upevňovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti 

hlavne pre deti, mládež ale aj pre dospelých. 

 

Zmluvné strany majú záujem vzájomne spolupracovať pri napĺňaní svojho poslania 

a maximálne využiť materiálne, odborné a personálne zabezpečenie, ktorým disponujú, preto 

na základe rokovania medzi mestom Senica ako zriaďovateľom Centra voľného času 

a predstaviteľov športových klubov dňa 3.9.2010 uzatvárajú Zmluvu o zabezpečovaní 

mimoškolskej športovej činnosti za týchto podmienok:  

 

 



Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Centrum voľného času bude zastrešovať, koordinovať, 

riadiť a personálne zabezpečovať mimoškolskú športovú činnosť v meste Senica, vrátane 

činnosti, ktorú do uzatvorenia tejto zmluvy zabezpečoval Dobrovoľný hasičský zbor Senica. 

1.2 Dobrovoľný hasičský zbor Senica na výkon uvedených činností uhradí Centru voľného 

času finančný príspevok za podmienok uvedených v čl. II tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Platobné podmienky 

 

2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Senica vloží sumu celkom 288,00 € za 16 členov na účet 

Centra voľného času, vedený v Prima banke č. ú.: SK10 5600 0000 0092 1034 4005 za január 

až jún 2023. Táto suma je utvorená na základe počtu členov sumou 3 € na člena mesačne, so 

súhlasom rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa) Centru voľného času, ako mesačný 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s dohodnutou činnosťou v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Senica č. 63/2016 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti 

mesta Senica. 

2.2 Úhradu podľa článku 2.1 vykoná Dobrovoľný hasičský zbor Senica do 31.1.2023 na účet 

Centra voľného času vedený v Prima banke Slovensko a.s., č. účtu SK10 5600 0000 0092 

1034 4005. Pri platbe uvedie variabilný symbol platby: 2023, špecifický symbol: 41.   

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Dobrovoľný hasičský zbor Senica zodpovedá za prevádzku športovísk, na ktorých sa budú 

vykonávať jednotlivé športové činnosti. Centrum voľného času za športoviská nezodpovedá. 

3.2 Dobrovoľný hasičský zbor Senica je povinná poskytnúť Centru voľného času údaje 

potrebné na uzatvorenie zmlúv, pedagogickej dokumentácie, dohôd, rozvrhy hodín, tréningov. 

3.3 Dobrovoľný hasičský zbor Senica sa zaväzuje spolupracovať na celkovej dokumentácii, 

potrebnej pri práci Centra voľného času aj klubu. 

3.4 Centrum voľného času je povinné zabezpečovať vykonávané činnosti riadne a v súlade 

s platnými právnymi predpismi. 

3.5 Centrum voľného času sa zaväzuje na základe žiadosti poskytovať Dobrovoľnému 

hasičskému zboru Senica konzultácie, odbornú a metodickú pomoc ako aj informácie, ktoré 

má k dispozícii alebo má prístup k ich zdrojom, ak sú tieto potrebné pre zabezpečenie 

dohodnutej činnosti. 

3.6 Centrum voľného času je oprávnené na výkon kontroly dokumentácie ako aj tréningového 

procesu. 



Čl. IV 

Doba trvania zmluvy 
 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. januára 2023 do 30. júna 2023. 

4.2 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia povinnosti 

vyplývajúcej z tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Odstúpeniu od Zmluvy musí 

predchádzať písomné upozornenie na porušenie povinností. Ak zmluvná strana nesplní 

povinnosť, ktorú porušuje v lehote 15 dní od doručenia písomného oznámenia, má druhá 

zmluvná strana právo odstúpiť od Zmluvy. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od 

Zmluvy zmluvný vzťah zaniká. 
 

Čl. V 

Osobitné dojednania 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dobrovoľný hasičský zbor Senica bude aj počas účinnosti 

tejto zmluvy využívať priestory v ktorých pôsobil. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Centrum voľného času uzatvorí s trénermi Dobrovoľného 

hasičského zboru Senica v období od 1.1.2023 do 30.6.2023 Dohodu o pracovnej činnosti, 

resp. inú zmluvu, na základe ktorej budú vykonávať prácu pre Centrum voľného času. 

V zmluve budú individuálne dohodnuté konkrétne platobné podmienky aj podmienky výkonu 

práce. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uzatváraní zmlúv podľa ods. 5.2 tejto zmluvy bude 

odmena zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním vo výške 4,00 € za hodinu a odmena 

zamestnanca so stredoškolským vzdelaním vo výške 3,713 € za hodinu. Odmena bude 

vyplatená iba za skutočne odpracované hodiny priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 

pričom jedna hodina priamej činnosti je 60 minút. 
 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

6.2 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Centrum 

voľného času, jedno vyhotovenie Dobrovoľný hasičský zbor Senica  a jedno vyhotovenie 

bude doručené mestu Senica ako zriaďovateľovi Centra voľného času. 

6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom 1.1.2023. 

6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

obsahu zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

V Senici dňa 15.12.2022 

 

 

 

 

Za Centrum voľného času:  Za Mesto Senica:                 Za DHZ Senica: 


