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Návrh 
 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY 

A PREVÁDZKU NA DIEŤA, ŽIAKA ALEBO NA POSLUCHÁČA 

 (ďalej len „Zmluva o financovaní“)  

 

Zmluvné strany 

P o s k y t o v a t e ľ : 

Mesto Pezinok 

sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

IČO: 00 305 022 

DIČ: 2020662226 

Bankové spojenie:  

webové sídlo: www.pezinok.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

P r i j í m a t e ľ : 

Škola a školské zariadenie zaradené v sieti škôl a školských zariadení 

sídlo:  

štatutárny orgán:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie: 

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

uzatvárajú v 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 „zákon“) túto Zmluvu o financovaní  za nasledujúcich podmienok: 

 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy o financovaní poskytuje podľa § 6 ods. 12 psím. b) zákona 

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 zriaďovateľovi ...škola a školské zariadenie...., ktorá je zriadená na území 

mesta, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy. 

1.2. Prijímateľ je zriaďovateľom ......škola a školské zariadenie....., so sídlom.........................,                

902 01  Pezinok. 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej 

materskej školy uvedenej v Článku I. bode 1.2.  zriadenej na území mesta jej zriaďovateľovi zo 

strany poskytovateľa.  

2.2. Prijímateľ  finančné prostriedky na mzdy a prevádzku uvedené v bode 2.1. tohto Článku prijíma 

a zaväzuje sa ich použiť na účel uvedený v Článku IV. bodu 4.1. tejto Zmluvy  za podmienok  

dohodnutých v tejto Zmluve.  

 

Článok III. 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

a spôsob ich poskytnutia 

 

3.1. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytujú z finančných prostriedkov poukázaných 

poskytovateľov 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. 

3.2.Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku  sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy 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: xxx  Koeficient  Suma 

Dieťa materskej školy      xxx   xxx 

Počet detí k 15.09.2021      xxxx 

3.3.Ročná výška finančných prostriedkov sa určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a počtu detí podľa stavu k 15.septembru 2021 uvedenom 

v štatistickom výkaze. 

3.4. Prijímateľ poskytne údaje, podľa ktorých poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku v nasledujúcom kalendárnom roku najneskôr do 25.septembra príslušného 

kalendárneho roka podľa stavu k 15.septembru príslušného kalendárneho roka.  

3.5. Poskytovateľ finančné prostriedky vo výške uvedenej v bode 3.2. prevedie  bezhotovostným 

prevodom na účet prijímateľa na účet na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho 

rozpočtu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 20.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3.6. Finančný príspevok sa považuje za uhradený dňom pripísania  finančných prostriedkov na účet 

prijímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

Článok IV. 

Účel poskytnutia a použitia finančného príspevku 

 

4.1. Finančný príspevok poskytnutý poskytovateľom je účelovo viazaný a bude použitý výhradne na 

mzdy, odvody z miezd a prevádzku školského zariadenia. 

4.2. Prijímateľ je oprávnený čerpať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 31.decembra 2022. 
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Článok V. 

Kontrola použitia poskytnutia finančných prostriedkov  

 

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

ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní škôl a školských zariadení.  

5.2. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov, podľa ktorých poskytovateľ 

postupuje pri financovaní škôl a školských zariadení. 

5.3. Prijímateľ finančných prostriedkov, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku je povinný ich zúčtovať s rozpočtom mesta Pezinok ročne, vždy do 25.januára 

nasledujúceho roka 

5.4. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný vrátiť nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 

späť na účet poskytovateľa do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. Za deň vrátenia finančných 

prostriedkov sa považuje deň ich pripísania na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy 

o financovaní.  

5.5. Ak prijímateľ 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. 

5.6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami poskytnutými podľa tejto Zmluvy o financovaní a kontrolovať efektívnosť a účelnosť 

ich využitia. Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých 

dokladov týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.decembra 2022. 

6.2.Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti výslovne 

touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia 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 a ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov.  

6.3.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

jej zverejnenia.  

6.4.Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými 

dodatkami k zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

6.5.V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže  (alebo sa neskôr stane) neplatným 

a/alebo neúčinným  a/alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 

ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú takto neplatné a/alebo neúčinné 

a/alebo neaplikovateľné ustanovenie zmluvy nahradiť novým ustanovením, ktoré zodpovedá 

pôvodne zamýšľanému účelu neplatného a/alebo neúčinného a/alebo neaplikovateľného 

ustanovenia, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zmluvnej strany druhej 

zmluvnej strane.  

6.6.Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne 

a vážne, určite a zrozumiteľne. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok.  
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6.7.Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z čoho sú dve 

určené pre poskytovateľa a jedno pre prijímateľa. 

6.8.Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky súvisiace s touto zmluvou sa budú riešiť predovšetkým 

rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V prípade, že 

nedôjde k dohode zmluvných strán o riešení sporu podľa predchádzajúcej vety, bude spor 

rozhodovať príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky.  

6.9.Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, že mu 

rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

6.10. Návrh zmluvy bol v súlade s ustanovením § 9aa ods. 5 zákona zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovom sídle poskytovateľa po dobu 15 najmenej dní. 

 

 

 

 

 

v Pezinku, dňa .........................       v Pezinku, dňa ........................ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

                 Mesto Pezinok  

      Ing. arch. Igor Hianik, primátor  

                   poskytovateľ                                prijímateľ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 


