
Zmluva  

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
1. Poskytovateľ:  

Názov:      Mesto Sliač 
Sídlo:       Letecká 1, 962 Sliač 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 
Názov účtu:      ČSOB a.s. 
Číslo účtu (IBAN):     SK80 7500 0000 0040 0332 9838 
IČO:       00320277  
DIČ:       2021339397 
(ďalej len „poskytovateľ”) 
 
a 
 
2. Prijímateľ: 

Názov:      Ivana Štefanidesová 
Sídlo:       A. Nográdyho 576/20, 960 01 Zvolen 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  JUDr. Mgr. Ivana Štefanidesová 
Názov účtu:      UniCredit Bank 
Číslo účtu (IBAN):     IBAN SK65 1111 0000 0012 8064 600 
IČO:       47 960 663 
DIČ:        1049094651 
(ďalej len „prijímateľ”) 
 
(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  pre 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytovateľa HAPPY TOWN – 
súkromná materská škola a DJ, ČSA 67/21, 962 31 Sliač. 
 

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. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

 
 
 
 
 



Článok 2 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

1. Finančné prostriedky  na mzdy a prevádzku  sa poskytujú z finančných prostriedkov 
poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Finančné prostriedky  sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v 
znení neskorších predpisov: 
 
Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu    103,73 €  
Koeficient pre dieťa materskej školy     27,3 
Prepočítaná suma na 1 dieťa      2 831,83 € 

 
3. Ročná výška finančných prostriedkov sa určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia a počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ 
SR) 40-01. 
 

4. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku je ich počet  podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 
uvedených v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, 
žiakov a poslucháčov. 
 

5. Na účely financovania sa do počtu detí,  žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a 
poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa 
školy alebo riaditeľa školského zariadenia. 

 
6. Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku prijímateľa na rok 2023 

prepočítaná v intenciách čl. 2, bodov 1. až 5. tejto zmluvy pre 19 detí v zariadení 
prijímateľa (Výpis z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov – Príloha č. 1) 
predstavuje sumu 53 804,77 €. 
 
 

Článok 3 

Lehota na predloženie údajov  

 
Prijímateľ poskytne údaje podľa ktorých poskytovateľ  poskytne finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku  najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje. 

 
 
 
 
 
 



 
Článok 4 

Lehota poskytnutia finančných prostriedkov  

 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankový účet uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy a určený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho 
rozpočtu. 
 

2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky mesačne vo výške 1/12 ročnej 
výšky dotácie, t. j. sumu 4 483,73 € v lehote do 25. dňa v  mesiaci. 

 
 

Článok 5 

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1. Poskytovateľ  je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom, podľa 

ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 
Z. z.  
 

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s 
finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy  a kontrolovať efektívnosť a 
účelnosť ich využitia. 

 
3. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov, podľa ktorých 

poskytovateľ postupuje pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z.  

 
4. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu  efektívnosť a účelnosť ich 
použitia. 

 
5. Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov 

týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 

Článok 6 

Osobitné ustanovenia 

 
Ak príjemca ukončí poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnuté 
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po 
ukončení činnosti a v tomto termíne vráti nevyčerpané poskytnuté finančné prostriedky na účet 
poskytovateľa. 

 
 
 
 
 
 
 



Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.decembra 2023. 

 
2. Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jeho podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán nepodpíšu zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho 
podpisu.  

 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 

registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

4. Ak nie je možné doručiť písomnosť poskytovateľovi alebo prijímateľovi na ich adresu 
uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za doručenú v deň nedoručenej zásielky 
tej zmluvnej strane, ktorá ju druhej zmluvnej strane odoslala, a to aj vtedy, ak sa zmluvná 
strana, ktorej sa písomnosť doručuje, o tom nedozvie. 

 
5. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, vrátane návrhov, žiadostí či informácií, 

ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve a vzťahom z nej vyplývajúcim alebo ktoré majú byť 
urobené na základe tejto zmluvy prípadne v súvislosti s ňou, musia byť urobené v písomnej 
forme a doručené druhej strane. 
 

6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou očíslovanými 
dodatkami podpísanými všetkými jej účastníkmi. 

 
7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. a Občianskeho zákonníka, prípadne inými 
platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. 
 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, vážna, určitá 
a zrozumiteľná, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, úkon je urobený v predpísanej forme, že sa 
s touto zmluvou riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 

dostane po jednom vyhotovení. 
 
 
V Sliači, dňa  __.__.2022                                      V Sliači, dňa  __.__.2022                                     
 
 
 
 
_____________________________                                   ______________________________ 
          Podpis poskytovateľa                                                           Podpis prijímateľa  



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
 

 


