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Zmluva
o poskytnutí finančných prostľiedkov na mzdy a pľevádzku

škôl a školských zaľiadení

uzavretá" podľa $ 5l zákona č:. 4011964 Zb. občiansky zĺĺkonník v znení neskoľších predpisov
apodľa $ 6ods. 12písm.b), $ 9aa a $ 39hhods.3zźkoĺač.59612003Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoých zfüonov v znení
neskoľších pľedpisov

(ďalej len,,zmluvď')

1. Poskytovateľ:
Nazov: obec Dunaj ská Lužná
Sídlo: Dunajská Lužná' '
Ęeno a pľiezvisko štatutámeho oľgánu: Štefan Jurčík, staľosta obce
ICO:00400009
DIČ 2020663755
Názov banky: VÚB, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK21 0200 0000 0OOO 25522112
(ďalej len,,poskytovatel''')

2. Prijímateľ:
NŁov: Kongregácia sestieľ Dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo: Ul. Parkováz7,82I 05 Bratislava
Pľávna forma: cirkevná or ganizácia
Meno a priezvisko štatutríľneho oľgánu: sľ. Kaľola Mĺáľia Dravecká oP, geneľálna pľedstavená
IČo:oosgztłt
DIČ:2020752822
Názov banky: Slovenská spoľitel'ňa, a. s.
Čĺslo účtu: SK26 0900 0000 0050 3495 4964

(ďalej len,,pľij ímatel''')

(ďalej aj ako,,zmluvné stľany")

Článok t
Pľedmet zmluvy

1. Pľedmetom zmluvy je poskytnutie finančných pľostľiedkov na mzdy aprevádzku pre školy
a ško l ské zariadenia v złiaď ov ate ľ skej pô sobno sti prij ímateľa :
a) Ciľkevná materská škola DunajskáLužná
2. Finančné pľostriedky namzdy a prevádzku uvedené v bode 1 tohto článku sa poskytujú v
súlade s $ 6 ods. 12 písm. b), h- bod 2.) ak) zákonač.59612003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoých zĺĺkonov v znení neskorších
predpisov.
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ČlrĺnoL z
Výška finančných prostriedkov namzdy a prevádzku

1. Finančné prostľiedky na mzdy a prevádzku sa poskytujtl z finančných prostriedkov
poukázarých podľa zákona č,. 56412004 Z. z. o rozpočtovom uľčení ýnosu danę z pľíjmov
územnej samospráve a o zĺnene a doplnení niektoých ziĺkonov v znení neskorších predpisov.
2. Finančné prostľiedky sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na
žiaka záklađnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia vypočítanej podľa $ 2 ods. 1 písm. c) naľiadenia vIády Slovenskej
republiky č,. 66812004 Z. z. o ľozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
znení neskoľších predpisov :

Hodnota jednotkového koeficientu: 98,7 c KoeÍicient Suma ľočne
Na 1 dieťa materskei školy 27.3 2 694,5r
Počet detí k I5.9.202l: 9Í

3. Ročná vyška finančných pľostriedkov sa uľčí ako srĺčin vyšky finančných
prostľĺedkov namzdy apreváđzkunažiakazákladnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a počtu đeti a žiakov podľa stavu k
15. septembru zaěínajúceho školského roka uvedených v štatistickom ýkaze Štol 6łŠvvŠ
sR) 40-01.
4. Počtom detí a Žiakov rozhođným pľe pridelenie finančných pľostriedkov na mzdy a
prevádzku podl'a tejto zmluvy je ich počet podľa stavu k 15. septembru202l.
5. Na účely financovania sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započitavajú deti' žiaci a
poslucháči, prijati do školy alebo školského zariadęniana zźlklade rozhodnutia ľiaditeľa školy
alebo ľiaditeľa školského zariadenia.

ČHnok 3
Lehota na predloženie údajov

Prijímateľ poskytne údaje podľa ktoých poskytovateľ poskytne finančné prostriedky namzdy
aprevádzku najneskôr đo 25. septembľa pľíslušného kalendárneho roka.

Článok 4
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov

1. Poskytovateľ mesačne poskytne pľijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankouý účet
na vedenie prostľiedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v zźúl|avítejto zmluvy
vo výške lll2 zo sumy 245200 EUR.
2. Poskytovateľ poskytne pľijímateľovi finančné prostriedky mesačne v lehotę do 15. dňa
beŽného mesiaca.

Clánok 5
Kontľola po skytnutých ťrnančných pro striedkov

1. Foskytovateľ je oprávnený vykonávať kontľolu údajov poskytnutých prijímateľom, podľa
ktoých postupuje poskytovateľ pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykoých
škôl, materských škôl a školských zariadení okľęm údajov podľa $7azákonač:.597/2003 Z. z.
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2' Poskytovatel' ie oprávnený r,ykonávať finančnri kontrolu na úseku hospodĺĺrenia s
|1nenimi pľostiiedkämi priá"l"''y-ĺ podľa i"ĺi" äi'vy a kontrolovať efektívnosť aúčelnosť ichvyužitia
3' Prijímateľ je povinný umoŽniť poskytovatel'ovi kontrolu údajov, podľa ktoýchposkytovateľ postupuje pri financovanĺ zakladnych umeleckých škôl, jazykoých škôl,materských škôl a školských zariadení okrem úd"j;; p"ň $7a zátkona č:. 59712003 Z. z.4' Prijímateľ je povinný. um_ožnit' poskytovat"ľoui Lorrt olu hospo dátęnia s finančnýmiprostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu efektívnosti a účelnosti ichpoužitia.
5' Prijímatel' je povinný ku kontľole pľedložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladovtykaj ricich sa použitia po skytnuĘých Íinančných prostrieđkov'

a Čl,ĺnoL o
osobitné ustanovenia

Článok7
Spoločné a záv ercčné ustanovenia

Ak prijímateľ ukončí poskytovanie činnosti v pľiebehu rozpočtového roka, zučtujeposkytnutéÍinančné pľostľiedky na mzdy a prevádlzku kuiĺu skonoeła.činnosti, najneskôr do 30 dní po
;ľ,T:ľĺ;rffi:łŁ: " 

tomto teľmíne vráti nevyč.rpunJlorkytnuté'fi;'';J-pľostľiedky 
na

I' Zmluva sauzatvźtana dobu určitú do 31. decembľa 2022.2. Zmluvu je možné.menit' a dopíňať po dohode z.ĺuvn1ĺch strán, a to len vo foľmepísomných a ľiadne očíslovaných dđdatkov.
3' Práva a povinnosti zmluiných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve' sa riadiaustanoveniarri zákona č:.596/2003 Z. z.,'zźkona i. ąong6ą Zb. občiansky zákonn ík v zneníneskorších predpisov a ustanoveniami ostatnýc}r us"oĹĹ"n" zándznýchprávnych predpisovplatných na inemí Slovenskej ľepubliky.
4' Táto zmluva je vyhotověna-v ovoclr rovnopisoch, z ktoých poskyto vatel, aprijímateľdostane po jednom vyhotovení.
5' Zmluvné strany vyhlasujú, že tűto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavnenevýhodnýchpodmienok' pľečítali ju, pořo'u-eli jej a nemajú pľoti jej forme a obsahu źiudn"námietĘ, čopotvrdzujú vlastnoručnými podpismi". 

"

6' Táto zmluva nadobúdä platnosť 9ň9. podpísania obidvomi zmluvnými stľanamiaúčinnosťnadobúdanasledujúci deňpo dnijej zveľejnenianawebovom sídle obce.

V Dunajsk ej Lužnej dňa .ł.(:!:. 2022
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V Dunaj skej LuŽnej aĺa{.ť.. 2022

zJ
//,/rł?ź,ł 4ł /

Prijímateľ

3

ł

-\ĺlłi'/.'č"zz {ą l

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik


