
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov

na mzdy a prevádzku
uzatvorená podľa§ 6 ods. 12 písm. b) a§ 9aa zák. 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 „zmluva")

Článok 1
Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Obec: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné námestie 7,052 70 Spišská Nová Ves
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka, a. s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu (JBAN): SK16 5600 0000 0034 0042 2003
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875

(ďalej len „poskytovate}"')

Prijímateľ:
Názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Sídlo: Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., diecézny

administrátor
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK34 0900 0000 0005 2239 2988
IČO: 00179124
DIČ: 2021235689

(ďalej len „prijímatel"' alebo spoločne aj ako „zmluvné strany")

Článok 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa:
a) Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves,
b) Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01
Spišská

Nová Ves,
c) Školská jedáleň pri Základnej š k o l e sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 O 1 Spišská

Nová Ves.



Článok 3
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na dieťa, žiaka
a poslucháča školy a/alebo školského zariadenia špecifikovaného v Článku 2 tejto zmluvy
v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča školy a/alebo
školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu.

2/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na školu a školské
zariadenie podľa:

• písm. a) Článku 2 vo výške 123 948,- EUR/kalendárny rok 2022,
• písm. b) Článku 2 vo výške 89 422,- EUR/kalendárny rok 2022,
• písm. c) Článku 2 vo výške 61 115,-EUR/kalendárny rok 2022,

Spolu v roku 2022 poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 274 485,-
EUR.

3/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať prijímateľovi finančné prostriedky mesačne
a to vo výške 1/12 sumy uvedenej v bode 2/ tohto článku na jeho samostatný bankový účet
zriadený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v Článku 1 tejto
zmluvy.

Článok 4
Doba trvania zmluvy

1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom jej účinnosti do 31.12.2022.

2/ Táto zmluva zaniká uplynutím času, dohodou zmluvných strán alebo zánikom prijímateľa,
školy alebo školského zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Článok 5
Lehota na predloženie údajov

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na základe údajov o počte detí,
žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021.

Článok 6
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky mesačne, vždy do 25. kalendárneho
dňa príslušného mesiaca.



Článok 7
Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov

1/ Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom
a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými
zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje poskytovateľ pri
poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy.

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

3/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom
a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými
zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje poskytovateľ pri
poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy.

4/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia
prostriedkami poskytnutými podľa tejto zmluvy, najmä umožniť kontrolu
účelnosti ich použitia.

s finančnými
efektívnosti a

1 5/ Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov
týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Článok 8
Osobitné ustanovenia

1/ Ak prijímateľ a/alebo škola a/alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
prijímateľa ukončí poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje prijímateľ
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.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní po zániku zmluvy,
vrátiť na účet poskytovateľa všetky finančné prostriedky, ktoré neboli použité prijímateľom na
mzdy a prevádzku podľa tejto zmluvy.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia.

2/ Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.



3/ Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č.
59712003 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.

4/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
dve vyhotovenia zmluvy.

5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

v SP. vo) H ť.ft-o / dňa 3 1 JAN. 2022 

_/ 

Podpis p~eľa Podpis prijímateľa


