
 

 

 

Zmluvné strany: 
 

Obec Smolenice 
so sídlom: SNP 52, 919 04  Smolenice 

IČO: 00 312 983 

DIČ: 2021175684 

štatutárny orgán: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka 

banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu (IBAN): SK64 0200 0000 0000 0422 4212 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

a 

 

Súkromná materská škola Lienka 

so sídlom: SNP 97, 919 04  Smolenice 

IČO: 36 079 821 

DIČ: 20 22 50 69 15  

štatutárny orgán: Jaroslava Sobotová, štatutár 
banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0023 7594 8155  

 

(ďalej len „prijímateľ“) 
 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 6aa 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 
§ 51 Občianskeho zákonníka túto 

 

zmluvu o financovaní: 
 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy o financovaní je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prijímateľa. 

 

2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa uvedené v odseku 1 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. 

 

ZMLUVA 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 
dieťa súkromnej materskej školy 

„zmluva o financovaní“ 
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Článok 2 

Výška sumy finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy 

 

1. Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej 
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa (ďalej len „finančné 
prostriedky“) v celkovej rozpočtovanej výške na kalendárny rok 2023 v sume 

133108,70 €, čo predstavuje výšku finančných prostriedkov v sume 2 832,10 € na jedno 

dieťa. 
 

2. Finančné prostriedky podľa odseku 1 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. 

 

3. Finančné prostriedky podľa odseku 1 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. 

 

4. Ročná výška finančných prostriedkov podľa odseku 1 je určená ako súčin výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a počtu detí 
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

5. Na účely financovania sa do počtu detí započítavajú deti prijaté do školy alebo školského 

zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 
 

6. Ak je to potrebné, poskytovateľ zohľadní rozpis finančných prostriedkov poukázaných 

podľa osobitného predpisu podľa odseku 2 v priebehu rozpočtového roka a zmluvné 
strany upravia výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie 
príslušného rozpočtového roka dohodou prostredníctvom dodatku k tejto zmluve 

o financovaní. 
 

 

 

Článok 3 

Lehota na predloženie údajov 

 

Prijímateľ poskytne údaje v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 tejto zmluvy o financovaní, podľa ktorých 
poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 
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Článok 4 

Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov 

 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky rozpočtované na príslušný 
kalendárny rok v jednej dvanástine, a to mesačne v lehote do 25. dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 

 

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

 

 

Článok 5 

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom, podľa 
ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní materských škôl, a to v rozsahu, ktoré mu 
umožňujú príslušné právne predpisy. 
 

2. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy o financovaní, a to predovšetkým vo 
vzťahu k efektívnosti a účelnosti ich použitia. 
 

3. 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 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. Táto zmluva o financovaní sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 2023. 

 

2. Táto zmluva o financovaní nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v zmysle § 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 dňom jej zverejnenia. 

 

3. Táto zmluva o financovaní môže byť zmenená alebo doplnená len na základe písomných 
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 

4. Táto zmluva o financovaní sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa použijú príslušné 
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 Občianskeho 
zákonníka a ustanovenia ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

 

5. Táto zmluva o financovaní je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ 
a prijímateľ dostane po jednom vyhotovení. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok. S obsahom tejto zmluvy súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú 

 

 

V Smoleniciach  dňa 30.12.2022     

 

 

 

Poskytovateľ:      Prijímateľ:  
 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Obec Smolenice     Súkromná materská škola Lienka 
Ing. Svetlana Petrovičová    Jaroslava Sobotová 

starostka      štatutár 
 

 

 

 

*   *   *   *   * 


