
NÁVRH 

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

 

podľa  

§ 6 ods. 12, § 9aa a následne 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  

 

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ:  

Názov: Obec Letanovce  

Sídlo: Slovenského raja 55 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Slavomír Zahornadský 

Názov účtu: Prima banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK13 5600 0000 0034 3590 0001 

IČO: 00329304 

DIČ: 2020717743 

(ďalej len „poskytovateľ”)  

 

2. Prijímateľ:  

Názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

Sídlo:  Spišská Kapitula 9 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.  

Názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK34 0900 0000 0005 2239 2988 

IČO: 00179124 

DIČ: 2021235689 

(ďalej len „prijímateľ”)  

(ďalej len „zmluvné strany“)  

 

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského 

zariadenia (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):  

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa:  

1.1 pre šk. zariadenie s bez právnej subjektivity: Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole 

Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce 



Článok 2 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Výška finančných prostriedkov upravená touto Zmluvou je určená v súlade s dotknutými 

ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 564/2004 Z.z a jeho vykonávacích predpisov 

nasledovne: 

 

Názov zriaďovateľa neštátneho  
školského zariadenia 

Školský klub detí pri CZŠ J. Sklenára,  
Školská 54/55, 053 13 Letanovce 

počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri CZŠ  
J. Sklenára v Letanovciach k 15.9. 2021 

26 

   koeficient na činnosť školského klubu detí 
podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z. n. p. 

6,0 

jednotkový koeficient na žiaka na základe 
výnosu daní pre r. 2022 

98,70 

Výpočet:                      26 x 6,0 x 98,70 = 15 397,20 € 
Prepočet na žiaka ŠKD: 592,20 €/ 1žiak/ rok 

 

2. Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa 

školského zariadenia Školského klubu detí 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 na počet detí / žiakov / poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom 

registri detí, žiakov a poslucháčov.  

3. Celková ročná suma poskytovaná na základe tejto zmluvy je:  

3.1. pre školské zariadenie bez právnej subjektivity Školský klub detí pri Cirkevnej základnej 

škole Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce na základe sumy 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 vo výške: 15 397,20 € 

 
3.2. obec dofinancuje školské zariadenie bez právnej subjektivity Školský klub detí pri 

Cirkevnej základnej škole Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce z vlastných 

finančných prostriedkov vo výške: 602,80 € 

Celková ročná suma poskytovaná na základe tejto zmluvy pozostáva zo súčtu uvedených súm 

a predstavuje výšku 16.000 € 

4. Obec bude uvedené prostriedky poskytovať v mesačných splátkach v súlade s Článkom 3 tejto 

zmluvy a v súlade so zákonom.  

5. Obec si v súlade so zákonom vyhradzuje právo v priebehu rozpočtového roka upraviť výšku 

poskytovaných finančných prostriedkov uvedených v Čl. 2 bod 3., odstavec 3.1. na zostávajúce 

obdobie príslušného rozpočtového roka. O zmene bude informovať prijímateľa vo výzve na uzavretie 

dodatku k tejto Zmluve. 

 



Článok 3 

Lehoty 

 
1. Prijímateľ predloží obci údaje, podľa ktorých obec poskytne zo svojich príjmov finančné prostriedky 
na mzdy a prevádzku subjektov uvedených v Čl. 2 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 25. septembra 
príslušného kalendárneho roka. 
2. Obec poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto 
Zmluvy, a to vždy do  20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci vo výške 1/12 sumy podľa článku 2 
ods. 3 tejto Zmluvy. 
 
3. V prípade, ak z dôvodov, ktoré nemohla obec ovplyvniť, príde k oneskoreniu platby, táto bude 
prijímateľa bezodkladne o tejto skutočnosti informovať. Pôjde najmä o situáciu, kedy obci budú 
v zmysle zákona poukázané prostriedky z výberu podielovej dane oneskorene.  

 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Obec je v zmysle zákona oprávnená vykonávať kontrolu údajov poskytnutých v zmysle Čl. 3 ods. 1. 
tejto Zmluvy.  
 
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 hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu súčinnosť.  

 
 

 
Článok 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 2022. 
 
2. Ak príjemca ukončí poskytovanie činnosti ŠKD 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.  

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 596/2003 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z.  a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch,  z ktorých poskytovateľ a prijímateľ dostane po 

jednom vyhotovení.  



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných 

podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.  

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnenia na webovom sídle obce.  

 
 

 
 
V                     dňa                     V    dňa  
 
 
 
_____________________________                                   ______________________________ 
           podpis  poskytovateľa                                                           podpis prijímateľa 
 


