
Zmluva  

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

 

podľa § 6 ods. 12 písm. e) 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:   Obec Martinček  

Adresa sídla:    Martinček 83, 034 95 Martinček 

Štatutárny orgán:  Juraj Bobek, starosta obce 

IČO:    00 315 630 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.   

IBAN:   SK 55 5600 0000 0083 3476 6002                                                                  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Prijímateľ: 

Názov:   Mesto Ružomberok 

Adresa sídla:  Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 

Štatutárny orgán: MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta 

IČO:   00 315 737 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Ružomberok 

IBAN:   SK94 0900 0000 0050 7162 3232 

(ďalej len „prijímateľ”) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

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

zariadenie Centrum voľného času Elán, Dončova 1, 034 01 Ružomberok  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti prijímateľa, ktorým je Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 

Ružomberok. 

 

 

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. Od 1.1.2022 sa finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí poskytnú  podľa VZN 

č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce 

Martinček a žiaka škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2022. 

 

Výška finančných prostriedkov pre rok 2022 sa určuje nasledovne:  

 



a) na dieťa, ktoré bolo prijaté rozhodnutím Centra voľného času Elán, Dončova 1, 034 01 

Ružomberok na záujmové vzdelávanie, poskytovateľ poskytne sumu vo výške 4,00 EUR 

mesačne na dieťa, 

b) výška finančných prostriedkov od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 bude poskytnutá 

podľa počtu detí prihlásených na záujmové vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 t.j. 

1 dieťa s trvalým pobytom v obci Martinček, výška finančných prostriedkov tak 

predstavuje celkovú sumu 24 EUR  (počet detí x alikvotná čiastka x 6 mesiacov)  

slovom dvadsať štyri eur, 

c) výška dotácie od 1.10.2022 do 31.12.2022 sa prepočíta podľa aktuálneho počtu detí 

prihlásených na záujmové vzdelávanie pre školský rok 2022/2023. 

 

Článok 3 

Lehota na predloženie údajov  

 

Prijímateľ prostredníctvom Centra voľného času Elán poskytne údaje poskytovateľovi najneskôr 

do 30. septembra 2022, podľa ktorých poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku pre kalendárny rok 2023. 

 

Článok 4 

Lehota 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 s uvedením 

variabilného symbolu 1750 a špecifického symbolu identifikačného číslo organizácie 

poskytovateľa.  

 

2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky v mesiaci marec za školský rok 

2021/2022 a v mesiaci október za školský rok 2022/2023. 

 

Článok 5 

Spôsob vykonávania kontroly použitia finančných prostriedkov  

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými 

prostriedkami na mzdy a prevádzku v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle príjemcu alebo v sídle neštátnej 

materskej školy a neštátneho školského zariadenia, ktorému boli finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku určené. 

2. Pre účely kontroly podľa ods. 1 tohto článku je príjemca povinný umožniť poskytovateľovi 

vykonanie kontroly dodržiavania podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za tým účelom 

zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia 

s predmetom kontroly a povinnosť predkladať im požadované doklady, informácie, 

vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou. 

3. Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi 

finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške, na ktorú sa vzťahuje porušenie finančnej 

disciplíny.  

 



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. 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01. 2022 do 31.12. 2022. 

 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať 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 

ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov a 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 je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 

dostane po dvoch vyhotovenia. 

 

5. 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. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bude zmluva zverejnená na webovom sídle 

poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

V Martinčeku, dňa 03.03.2022                                        V Ružomberku , dňa ................................. 

 

 

 

 

 

 

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

       Podpis poskytovateľa                                                                 Podpis prijímateľa  

 
 


