
Dohoda o spolupráci 

uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 
                                      Mesto Piešťany 
Sídlo:                             Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany 
IČO:                               00 612 031 
DIČ:                               2020537893 
Zastúpený:                     Mgr. Peter Jančovičom, PhDr., primátorom mesta 
Bank.spojenie:               34028212/0200 VÚB a.s. Piešťany 
IBAN:                             SK 87 0200 0000 0000 3402 8212 
Ďalej len „mesto“ 
 
1.2.    
                                        Obec Ducové 
Sídlo:                               922 21 Ducové 121       
IČO:                                 31 826 270 
DIČ:                                 2020531315  
Zastúpený:                       Máriou Kolárikovou, starostkou obce 
Bank.spojenie:                 29923212/0200 VÚB, a.s. Piešťany 
IBAN:                               SK74 0200 0000 0000 2992 3212   
Ďalej len „obec“ 
 
 

             II. 
PREDMET DOHODY 

 
2.1 Predmetom tejto Dohody je spolupráca zmluvných strán, za účelom zabezpečenia 

poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ducové a centrom 
voľného času zriadenom na území mesta Piešťany, formou čiastočnej úhrady finančných 
prostriedkov vynaložených Mestom Piešťany na zabezpečenie záujmového vzdelávania 
žiakov.  
 
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
3.1 Mesto Piešťany poskytne záujmové vzdelávanie v centrách voľného času zriadených na 

území mesta, žiakom s trvalým pobytom v obci, za podmienky splnenia si záväzkov obce 
vyplývajúcich  z tejto dohody.  Zoznam žiakov obce Ducové tvorí prílohu č.1 tejto Dohody. 
 

3.2 Obec poskytne finančné prostriedky vo výške určenej v prílohe č.2 tejto Dohody.  
 

3.3 Obec sa zaväzuje vykonávať úhradu podľa bodu 3.2. v pravidelných mesačných splátkach,  
formou poukázania na účet mesta Piešťany uvedený v čl. I. Dohody, vždy do 25. dňa 
v mesiaci. Pre identifikáciu platby obec uvedie ako variabilný symbol číslo Dohody 
o spolupráci medzi Mestom Piešťany a obcou Ducové. 

 
3.4 Úhradu za mesiace  september až december 2021 sa obec Ducové zaväzuje vykonať do 

15.12.2021, v roku 2022 v mesačných splátkach ako je to uvedené v bode 3.3. a to formou 
poukázania na účet mesta  Piešťany uvedený v čl. I. tejto Dohody, vždy do 25. dňa v 
mesiaci. 
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IV. 



DOBA TRVANIA SPOLUPRÁCE 
 
4.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú  do 30.6.2022. 
 
4.2 Mesto Piešťany si vyhradzuje od tejto Dohody jednostranne odstúpiť v prípade nesplnenia 

si ktoréhokoľvek záväzku obce podľa čl. III. Dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 
písomného odstúpenia zmluvnej strane. 

 
 

V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
5.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán  a účinnosť  dňom  nasledujúcim po dni  jej zverejnenia v zmysle § 47a  ods.1  zák.č. 
40/1964 Zb.  

 
5.2 Dohodu možno zmeniť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
5.3 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Dohode, sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami platných právnych predpisov. 
 
5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne a vážne,  prečítali ju a na znak  

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.  
 
5.5 Táto  Dohoda  je  vypracovaná  v štyroch  vyhotoveniach,  z ktorých 3 vyhotovenia obdrží 

Mesto Piešťany a 1 vyhotovenie obdrží obec Ducové. 
 
5.6  Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvoria prílohy: 

- Príloha č.1 – Zoznam žiakov  
- Príloha č.2 – Určenie výšky finančných prostriedkov 
 
 
   

V Piešťanoch dňa                                                              V Ducovom dňa  13.12.2021 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                              .................................................. 
             Mesto Piešťany                                                                        Obec Ducové 
    Mgr. Peter Jančovič, PhD.                                                              Mária Koláriková   
             primátor mesta                                                                starostka obce      
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