
Zmluva
o poskytnutí finančných pľostľiedkov na mzdy a pľevádzku

škôl a školský ch zariadení

uzavretá podľa $ 5l zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov
a podľa $ 6 ods. 12 písm' b) a d) a $9aa zákona č. 59612003 Z. z' o štátnej správe v školstve

a školskej samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,zmluva")

l. Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu
Názov účtu:
Číslo účtu (IBAN):
lČo:
DIČ:
(ďalej len,,poskytovateľ'')

2. Prijímateľ:
Názov:
Sídlo:
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:
Nazov účtu:
Číslo úetu flBAN):
IČo:
DIČ:
(ďalej len,,prijímateľ'')

MEsTo SAĽA
Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
UniCredit Bank a. s.
sK48 1111 0000 006627849005
00 360 185
2021024049

Súkromná mateľská škola
Detský svet M. M. s.r.o.
Feketeházyho 2379 t5, 927 0l šal'a
Ing. Aľtúľ Beľgendi, konatel'
Tatra banka a.s.

sK72 1100 0000 0026 1857 0274
48 155 829
2120073747

a

(ďalej aj ako ,,zmluvné strany")

Článok t
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskýnutie finančných prostľiedkov na mzdy a pľevádzku pľe školy
a školské zanadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkľomná mateľská škola
Detský svet M. M. s.ľ.o., Feketeházyho 237915,927 Ol Šaľa

2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku uvedené v bode 1 tohto článku sa poskytujú v
súlade s $ 6 ods. 12 písm. b)' h) a k) zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej spľáve v školstve a
školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov'
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Článok z
Výška Íinančných pľostriedkov na mzdy a pľevádzku

l. Finančne pľostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytuji z ťlnančných prostriedkov
poukäzaných podľa zákonač.56412004Z. z. o rozpočtovom určení výnosu danez príjmov
územnej samospľáve a o Zlnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

2. Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej ýške Sumy určenej na mzdy a prevádzku na
žiakazákladnej umeleckej Školy, poslucháča jazykovej školy, diet'a materskej školy a diet'a
školského zanadenia vypočítanej podľa $ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej
ľepubliky č. 66812004 Z. z. o ľozdel'ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
znení neskorších pľedpisov:

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu : 98,7 ÉKoeficient Suma

Žiakzák|adnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzde|ávania 14,7 1450,89

Žiakzákladnej umeleckej školy v skupinovej foľme
vzdelávania 4,8 473,76

Poslucháč jazykov ej školy 0,5 49,35

Diet'a mateľskej školy 27,3 2694,51

Diet'a v školskom klube detí 6 sq) )

Potenciálny stravník - žiak základnej školy, základnej školy
pre Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potľebami, gymnázia, konzervatória

1 ,8 177,66

Potenciálny stravník - žiak základnej školy internátnej,
základnej školy internátnej pre Žiakov so špeciálnymi
vý chovno - v zde|äv acimi p o tľeb ami, internátn eho gy mnázia,
internátneho konzervatóľia

3,6 355,32

Na záujmove vzdelávanie detí v centľe vol'ného času I I 108,57

Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a
pľevencie 0,2 19,74

Diet'a v centľe špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0 197,4

3. Ročná rýška finančných prostľiedkov sa uľčí ako súčin vyšky finančných pľostriedkov na
mzdy aprevádzku nažíakazákladnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zanadenia a počtu detí a Žiakov podľa stavu k 15'
septembru začinajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Štot 1IrĺŠvvŠ
sR) 40-01.
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4' Počtom detí a Žiakov rozhodným pľe pľidelenie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku je ich počet podl'a stavu k 15. septernbru zač,inajúceho školskeho roka
uvedených v štatistickom ýkaze Štot 6ĺŠvVŠ SR) 40-0l a v Centrálnom ľegistri detí,
žiakov a poslucháčov'

5' Na účely financovania sa do počtu detí, Žiakov a poslucháčov zapoéítavajú deti, žiaci a
poslucháči, prijatí do školy alebo školskeho zaiadenia na základe ľozhodnutia ľiaditel'a
školy alebo riaditeľa školského zanadenia'

Článok 3
Lehota na pľedloženie údajov

Prijímateľ poskýne údaje podľa ktoých poskýovatel' poskytne finančné prostriedky namzdy
a pľevádzku najneskôr do 25. septembra pľíslušného kalendárneho roka údaje.

Článok +
Lehota poskytnutia finančných pľostľiedkov

1. Poskýovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankoý účet na vedenie
prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v zäh|avi tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi ťrnančné prostriedky mesačne v lehote do 25. dňa
v mesiaci.

Článok s
Kontrola poskytnutych finančných pľostľiedkov

Poskýovateľ je oprávnený vykonávať kontľolu údajov poskýnutých pľijímateľom' podľa
ktoých postupuje poskýovateľ pri financovani základných umeleckých škôl, jazykoých
škôl, mateľských škôl a školských zaiadeni okľem údajov podl'a $7azákonač.597/2003
Z. z.

2. Poskýovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s
finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy a kontrolovať efektívnost' a
účelnosť ich vyuŽitia.

3. Prijímatel' je povinný umoŽniť poskytovateľovi kontľolu údajov, podl'a ktoých
poskýovateľ postupuje pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykoqých škôl,
materských škôl a školských zanadeni okrem údajov podľa $7a zákona č. 59712003 Z. z.

4. Prijímateľ je povinný umoŽniť poskýovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými
pľostriedkami pľidelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontľolu efektívnost'a účelnosť ich
použitia.

5. Pľijímateľ je povinný ku kontľole pľedloŽit' poskýovateľovi originály všetkých dokladov
týkajúcich sa pouŽitia poskytnutých finančných prostriedkov.
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Článok 6
osobitné ustanovenia

Ak príjemca ukončí poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, áčfuje poskytnuté
finančné prostriedky na mzdy aprevádzku ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po
ukončení činnosti a v tomto termíne vráti nevyčeľpané poskytnuté ťrnančné prostriedky na účet
poskýovateľa.

Článok z
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvasauzatvára na dobu uľčitú do 31. decembľa 2022.

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.

3. Pľáva a povinnosti zm|uvĺých stľán, ktoľé nie sú upľavené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniamizŕtkonač.596/2003 Z. z.,zákonač.4011964Zb.občiansky zákonník v znení
neskorších pľedpisov a ustanoveniami ostatných všeobe cĺe závázných pľávnych pľedpisov
platných na izemí Slovenskej ľepubliky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých poskýovateľ aprijímateľ
dostane po jednom vyhotovení.

5. Zm|uvné strany vyhlasujú, Že tuto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavne neýhodných
podmienok, pľečítali ju' porozumeli jej anemajúpľoti jej forme a obsahu žiadnenámietky,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Sali V Šaľ dňa 31. 12.2021
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Jozef Ing. Aľtúľ Bergendi
konateľ

*
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Podpis poskytovateľa Podpis pľijímateľa


