
Návrh zmluvy   
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

 
uzavretá 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 „zmluva“) 
 
1. Poskytovateľ:  
Názov: Mesto Michalovce 
Sídlo: Nám. osloboditeľov 30  
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Viliam Zahorčák 
Názov účtu: ČSOB a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0040 2817 9645 
IČO: 00325490 
DIČ: 2020739039 
(ďalej len „poskytovateľ”) 
 
a 
 
2. Prijímateľ: 
Názov:  Ľubomír Buraš, DiS. art      
Sídlo: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Okružná 3552, 071 01 Michalovce  
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ľubomír Buraš, DiS. art   
Názov účtu: Prima banka       
Číslo účtu (IBAN):SK68 5600 0000 0042 2719 3001     
IČO:  35573155           
DIČ:  2022159447      
(ďalej len „prijímateľ”) 
 
(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení k právnym úkonom 
spôsobilí uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
školy / školského zariadenia(ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare): 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: 
Názov: Ľubomír Buraš, DiS. art, výpočet finančných prostriedkov je uvedený v Článku 2. 
tejto zmluvy. 

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

 
Článok 2 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

1. Finančné prostriedky  na mzdy a prevádzku  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. 
 

2. Finančné prostriedky  sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia 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 na počet detí / žiakov / poslucháčov podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 
40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov: 
 
 
Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu: 98,7 € 
 

Koeficient Suma 
1 dieťa/1 rok 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vzdelávania 

 
14,7 

 
1450,89 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vzdelávania 

 
4,8 

 
473,76 

Poslucháč jazykovej školy 0,5 49,35 

Dieťa materskej školy 27,3 2694,51 

Dieťa v školskom klube detí 6 592,2 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, gymnázia, konzervatória 

 
1,8 

 
177,66 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, 
základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, 
internátneho konzervatória 

 
 

3,6 

 
 

355,32 

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1 108,57 

Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie 

 
0,2 

 
19,74 

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0 197,4 

 



3. Ročná výška finančných prostriedkov sa určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia a počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 
40-01. 

 
4. Na účely financovania sa do počtu detí,  žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a 

poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa 
školy alebo riaditeľa školského zariadenia. 

 
 

Článok 3 
Lehota na predloženie údajov  

 
Prijímateľ poskytne údaje podľa ktorých poskytovateľ  poskytne finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku  najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 
 

 
Článok 4 

Lehota a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov  
 

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

2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky mesačne v lehote do 25. dňa 
v  mesiaci. 

 
3. Poskytovateľ poskytne príjemcovi finančné prostriedky s právnou subjektivitou mesačne 1/12  

z  celkového ročného rozpočtu stanoveného podľa podmienok v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Článok 5 
Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

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

ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 
Z. z.  
 

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

 
3. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov, podľa ktorých 

poskytovateľ postupuje pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z.  



 
4. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu  efektívnosti a účelnosti ich 
použitia. 

 
5. Prijímateľ predloží poskytovateľovi raz štvrťročne podklady o použití finančných 

prostriedkov podľa požiadaviek a v termíne stanovenom poskytovateľom. 
 
6. Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov 

týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 

Článok 6 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Ak príjemca 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. 
 

2. V prípade, že príjemca nevráti finančné prostriedky v lehote podľa predchádzajúceho 
bodu, poskytovateľ je oprávnený uplatniť si úroky z omeškania vo výške stanovenej 
nariadením vlády 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

 
 

Článok 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme písomných 

a riadne očíslovaných dodatkov.  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo 
sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá 
účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane 
neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto 
ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného 
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

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

ustanoveniami zákona č.596/2003 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky. 

 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a  účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jej prvého uverejnenia na webovom sídle  poskytovateľa.  
 



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

  
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných 

podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme  a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V ______________ dňa _________                                    V ______________ dňa _________ 
 
 
 
_____________________________                                   ______________________________ 
 
Podpis poskytovateľa                                                             Podpis prijímateľa  


