
Návrh
Zmluva č. ...12022

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku šk6l a školských zari'adení

lzawetápodťa § 51 zákonač.4011964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorŠÍch predpisov

a podťa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v Školstve

a Skolsk.i samospráve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneníneskorších predpisov
(ďalej len,,zmluva'o)

1. Poskytovateť:
Názov: Mesto Nová Dubnica
Sídlo: ul. Trenčianska45l4I,018 51 Nová Dubnica
Meno a priezvisko štatutarneho orgáqu: Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

Názov účtu:
číslo účtu (IBAN):
IČo: 00317586
DIČ: 2020610955
(ďalej len,,poskytovateť")

a

2. Prijímateť:
Názov: Občianske združenie EDEN
Sídlo: Trenčianska726160,018 51 NováDubnica
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PaedDr. Jana Kramárová, Štatutárny zástupca

Ntízov úětu: Prirna banka§ovensko, a.!,D_ubnica nad Váhom
Číslo účt,, (IBAN):
tČo:
DIČ: 2021648244
(ďalej len,,prij ímateť")

(ďalej aj ako,,zmluvné strany")

Čtanot t
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytrrutie ťrnančných prostriedkov namzdy a prevádzku pre Školu

škol ské zariadenia v zriaďovateť skej pó sobno sti prij ímateťa :

a; Št<otsqi klub detí, SNp 961366, Nová Dubnica,
b) Súkromnázékladnáumelecká škola, SNP 961366, Nová Dubnica,
c; Štotsm;edáleň, SNp 961366, Nová Dubnica.

2. Finančné prostriedky na mzdy aprevádzku uvedené v bode l tohto ělánku sa poskytujú v
súlade s § 6 ods. 12 písm. b), h) a k) zákona ě,59612003 Z. z, o štátnej správe v Školstve

a školskěj ,u-o.prárre a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov v znení neskorších

predpisov.



l.

Clánok 2
V ška íinančn ch prostriedkov na mzdy a prevádzku

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytuj z finančn}ch prostriedkov
porakázarrychpodťa zékonač.56412004Z.z,o rozpočtovomurčenív nosu darrczpríjmov
rizemnej samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších
predpisov.

Finančné prostriedky sa poskytujri v plnej v ške sumy určenej na mzdy a prevádzku na
žiakazákladnej umeleckej školy a dieťa školského zariadeniavypočítanej podťa 2 ods. 1

písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 66812004 Z. z. o rozdeťovaní v nosu
dane z príjmov zemnej samospráve v znení neskorších predpisov:

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu: 98,70 ] Koeficient Suma

'vzdelávaria l4,7

Žiab základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania 4]3,7 6

2.

1 450

4,8

3.

Diet'a v školskom klube detí

lPotenciálny stravník - žiak zékladnej školy, zrákladnej školy
jpre žiakov so špeciálnymi v}chovno-vzdelávacími potrebami, 1,8 I77,66

Ročná v}ška finančn}ch prostriedkov na rok 2022poskytovaná nazáklade tejto zmluvy je
171.086,58 (slovom stosedemdesiatjedentisícosemdesiatšesť eur a 58 centrov) a skladá
sa nasledovne:

a; Školslcli klub detÍ, SNP 96/366, Nová Dubnica _ 43,822,80 .

b) Sťrkromnázékladnáumelecká škola, SNP 961366, Nová Dubnica - 93,686,04 ,

c; Štotsmiedáleň, SNP 961366, Nová Dubnica - 33.517,74 .

Ročná v ška finančn}ch prostriedkov sa určí ako sričin v šky finančn ch prostriedkov na
mzdy aprevádzku nažiakazakladnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia a počtu
žiakov podťa stavu k 15. septembru začinajiceho školského roka uveden; ch v štatistickom
vykaze štot 1tr,tšvvš SR) 40-0l.

Počtom deti a žiakov rozhodn; m pre pridelenie finančn; ch prostriedkov na mzdy a
prevádzku je ich počet podťa stavu k 15. septembru začinajriceho školského roka
uveden ch v štatistickomvykaze Št<ot (UŠVVŠ Sn) 40-01 a v Centrálnom registri detí,
žiakov a poslucháčov.

Na ričely financovania sa do počtu žiakov započitavaj žiaci, ktorí sri prijatí do školského
zariadenia na zéklade rozho dnuti a ri adite ťa ško l ského zariadenia.

4.

5.

6.

il



7. Ak v priebehu rozpočtového roka dójde k úprave nápočtu finančných prostriedkov podťa

§ 2 ods. l písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 66812004 Z. z. o rozdeťovaní
výnosu dane zpríjmov územnej samosprávy v znenineskorších predpisov zmluvné strany
upravia qf šku finančných prostriedkov podťa odseku 2 prostredníctvom dodatku k zmluve.
Zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve tak, aby bol účinný k prvému dňu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení upraveného nápočtu podťa prvej vety
štáfirym orgánom.

čtrtot:
Lehota na predloženie údajov

1. Prijímateť poskytne údaje podťa ktorych poskytovateť poskytne finančné prostriedky na
mzdy aprevádzku najneskór do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje.

Čtrinot +
Lehota poskytnutia íinančných prostriedkov

1. Poskytovateť poskytne prijímateťovi ťrnančné prostriedky na jeho bankový účet na vedenie
prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpoětu uvedený v zžlhlaví tejto zmluvy.

2. Poskytovateť poskytne prijímateťovi finančné prostriedky mesačne v lehote do 30. dňa
v mesiaci vo výške 1/l2 sumy podťa článku 2 ods. 3 tejto zmluvy.

Čtanot s
Kontrola poskytnufých finančných prostriedkov

Poskytovateť je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnut}ch prijímateťom, podťa
kto4ých postupuje poskytovateť pri f,tnancovani zék|adných umeleckých škól a školsloých
zariadeni okrem údaj ov podťa §7 a zékona ě. 597 l 2003 Z. z. o fi nancovan i zék|adný ch škól,
stredných škól a školských zariadeniv zneni neskorších predpisov.

Poskytovateť je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodarenia
s finančnými prostriedkami pridelenými podťa tejto zmluvy a kontrolovať efektívnosť
a účelnosť ich využitia v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 59612003 Z. z. o štátrrej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodťa zákona č.35712015 Z. z. ofinančnej kontrole aaudite
a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v sídle príjemcu.

Prijímateť je povinný umožniť poskytovateťovi kontrolu údajov, podťa ktorych
poskytovateť postupuje pri financovaní zékladných umeleckých škól, jazykových škól,
materských škól a škols§ých zariadeni okrem údajov podťa §7azáů<onaě.59112003 Z. z.
o financovani základných škól, stredných škól a školských zariadeni v ntení neskorších
predpisov,

Prijímateť je povinný umožniť poskytovateťovi kontrolu hospodárenia s ťrnančnými
prostriedkami pridelenými podťa tejto zmluvy, najmá kontrolu efekíívnosti a účelnosti ich
použitia.

1.

2.

1J.

4.



5. Prijímateť je povinný ku kontrole predložiť poskytovateťovi originály všet§ých dokladov
týkaj úci ch sa použitia po skytnut}ch fi nančných pro striedkov.

Čtrinot< O

Spoločné a záv ereěné ustanovenia

l. Zmluvasauzatrárana dobu určitú do 31.decembta2O22.

2. Ak príjemca ukončí poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, ziětuje
poskytnuté finančné prostriedky na mzdy aprevádzku ku dňu skoněenia činnosti,
najneskór do 30 dní po ukončení činnosti a v tomto termíne vráti nevyčerpané poskytrruté
finančné prostriedky na účet poskytovateťa.

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

4, Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami zákona č, 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v mení neskorších predpisov, zákona č. 4011964
Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a ustanoveniami ostatrrých
všeobecne závánýchprávnych predpisov platných naúzemí Slovenskej republiky.

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktoých poskytovateť dostane dve
vyhotovenia a prijímateť dostane jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzaweli slobodne, nie za zjavne nernýhodných
podmienok, preěítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

7, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
zverejnenia na webovom sídle poskytovateťa v zmysle § 9ss ods. 7 zikonaě,59612003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoqých
zákonov v zneni neskorších predpisov

V Novej Dubnici dňa V Novej Dubnici dňa

Ing. Peter Marušinec
primátor

Zverejnené na uradnej tabuli mesta - |2.0l. 2022 (l5 dní)

Zvesené zriradnej tabuli mesta -28.0l. 2022

PaedDr. Jana Kramárová
štatutarny zásfilpca


