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Zmluva  

o poskytnutí finančných prostriedkov  

na mzdy a prevádzku 

 
uzatvorená  podľa § 6 ods. 12 písm. b) 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 aj len „Zmluva“) 

 

 

 

 

Poskytovateľ:  Mesto Bytča 

 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

 IČO: 00 321 192, DIČ : 2020626399 

 bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava 

názov účtu: Školstvo – štátne dotácie  

 č. účtu (IBAN): SK81 0200 0000 0016 9662 9951 

 štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

        (ďalej aj len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ:   HADESS, s.r.o. 

 so sídlom Hliník nad Váhom 250, 014 01 Bytča 

 IČO: 47 128 011, DIČ: 2023785027 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 

59152/L 

 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

 číslo účtu (IBAN): SK10 0900 0000 0051 8778 2438  

 štatutárny orgán: Mgr. Gabriela Šafránková, konateľ 

       (ďalej aj len „Príjemca“) 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

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

Súkromnú materskú školu so sídlom Eliáša Lániho 255, 014 38  Bytča, ktorej zriaďovateľom je 

Prijímateľ (ďalej aj len „Škola“). 

 

2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku uvedené v bode 1. tohto článku sa poskytujú v súlade 

s § 6 ods. 12 písm. b) 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. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky na dieťa Školy v plnej 

výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školy, vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) 
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nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Finančné prostriedky“). 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Prijímateľovi v kalendárnom roku 2022 Finančné 

prostriedky v celkovej výške 72 751,77 eur, slovom sedemdesiatdvatisícsedemstopäťdesiatjeden 

eur a 77 eurocentov. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať Prijímateľovi Finančné prostriedky mesačne, a to 

vždy vo výške jednej dvanástiny sumy uvedenej v bode 2. tohto článku na jeho samostatný 

bankový účet zriadený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu, uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok 3 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 1. tohto článku táto zmluva zaniká  
 

a) dňom uvedeným v dohode zmluvných strán o jej skončení; ak takýto dátum v dohode 

uvedený nebude, dňom, kedy táto dohoda nadobudne účinnosť, 

b) dňom rozhodnutia Prijímateľa o skončení činnosti Školy, dňom rozhodnutia Prijímateľa 

o jeho zrušení, dňom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa, dňom 

podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie, dňom vyhlásenia konkurzu na majetok 

Prijímateľa alebo dňom povolenie reštrukturalizácie Prijímateľa, a to tým dňom, ktorý 

nastane najskôr. 

 

Článok 4 

Lehota na predloženie údajov  

 

1. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky na základe tejto zmluvy vo výške 

zistenej na základe údajov o počte detí Školy podľa stavu k 15. septembru 2021, poskytnutých 

Prijímateľom.  

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť údaje, podľa ktorých Poskytovateľ určí sumu finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku Školy pre kalendárny rok 2023 najneskôr do 25. septembra 

2022. 

 

Článok 5 

Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov  

 

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 

podľa článku 2 ods. 3 tejto zmluvy, vždy do 25. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

 

Článok 6 

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých Prijímateľom podľa 

ktorých postupuje Poskytovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy.  

 

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

využitia. 

 

3. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi kontrolu údajov poskytnutých Prijímateľom  

podľa ktorých postupuje Poskytovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto 

zmluvy.  

 

4. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými 

prostriedkami poskytnutými podľa tejto zmluvy, najmä umožniť kontrolu efektívnosti a účelnosti 

ich použitia. 

 

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

týkajúcich sa použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy. 

 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi skončenie činnosti Školy bez zbytočného 

odkladu po prijatí takéhoto rozhodnutia, najneskôr však v lehote 10 dní pred splatnosťou 

nasledujúcej mesačnej platby príspevku na mzdy a prevádzku. Prijímateľ je tiež povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

ďalšie trvanie Zmluvy alebo poskytovanie Finančných prostriedkov. Ak Prijímateľ túto 

povinnosť poruší zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá tým Poskytovateľovi vznikla. 

 

2. Ak dôjde k skončeniu činnosti Školy v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje Prijímateľ 

poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku ku dňu skončenia činnosti Školy, 

najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia činnosti Školy a v rovnakej lehote je povinný vrátiť 

nevyčerpané poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na účet Poskytovateľa. 

 

3. Ak dôjde k zániku tejto zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy je Prijímateľ povinný najneskôr do 

30 dní po zániku Zmluvy zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku ku dňu 

zániku Zmluvy a v rovnakej lehote je povinný vrátiť nevyčerpané poskytnuté finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku na účet Poskytovateľa. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami 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, zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva 

rovnopisy.  
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4. Prijímateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že návrh tejto zmluvy musí byť zverejnený na úradnej 

tabuli a na webovom sídle Poskytovateľa najmenej 15 dní pred jej uzatvorením až do zverejnenia 

tejto zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami a podpísaná zmluva sa zverejňuje na 

úradnej tabuli a webovom sídle Poskytovateľa počas celej doby jej trvania. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s § 9aa ods. 7  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 dňom jej 

zverejnenia. 

 

 

V Bytči, dňa _________                                      V Bytči, dňa  _________ 

 

 

 

 

 

...................................................  ................................................................ 

Ing. Miroslav Minárčik  Mgr. Gabriela Šafránková 

Primátor Mesta Bytča  Konateľ 

Poskytovateľ  Prijímateľ 

 

 

 

 

 

 


