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ZMLUVA  

O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU  

NA DIEŤA, ALEBO ŽIAKA PRE ROK 2022 

 

uzatvorená v súlade s ustanovením §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 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

OBEC Chanava 

so sídlom:  980 44 Chanava č. 139 

štatutárny orgán: Ludevít Czókoly, starosta obce 

IČO: 00318825 

DIČ: 2021168732 

Bankové spojenie: VUB, a.s. 

IBAN: SK29 0200 0000 0000 2072 9392 

(ďalej aj „poskytovateľ finančných prostriedkov“) 

a 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Chanava 

so sídlom:  Chanava č. 155,  980 44  Lenartovce 

štatutárny orgán: Mgr. Andrea Nagy, farárka 

IČO: 35997931 

DIČ: 2021488062 

Bankové spojenie: OTP Banka, a.s. 

IBAN: SK31 5200 0000 0000 1817 9432 

(ďalej aj „zriaďovateľ cirkevnej školy“) 

 

spoločne ďalej aj „zmluvné strany“. 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

(ďalej aj „zmluva“) je záväzok poskytovateľa finančných prostriedkov poskytnúť 

zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na 

dieťa a záväzok zriaďovateľa cirkevnej materskej školy použiť poskytnuté finančné 

prostriedky výhradne na účel vymedzený ustanoveniami tejto zmluvy za súčasného 

splnenia záväzkov upravených ustanoveniami tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Základné ustanovenia 

 

(1) Finančné prostriedky sú výnosom dane a sú poukazované obci Chanava v súlade 

s ustanoveniami 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 (ďalej aj „finančné prostriedky“). 

 

(2) Obec Chanava ako poskytovateľ finančných prostriedkov je prijímateľom finančných 

prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku a zároveň povinnou osobou poskytnúť 

z prijatých finančných prostriedkov zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, ktorá je 

zriadená na území obce Chanava, v plnej výške sumy finančné prostriedky určené na 

mzdy a prevádzku na dieťa.  

 

(3) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Chanava je zriaďovateľom 

cirkevnej materskej školy zriadenej na území obce Chanava a zároveň oprávnenou 

osobou na poskytnutie finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 

v plnej výške sumy.  

 

(4) Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu, ktorá je prejavom ich 

vôle. 

 

 

Článok IV. 

Poskytovanie finančných prostriedkov 

 

(1) Poskytovateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje  poskytnúť zriaďovateľovi cirkevnej 

materskej školy v roku 2022 finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške:                  

2 694,51 € na dieťa / kalendárny rok (slovom: Dvetisíc šesťstodeväťdesiatštyri euro 

päťdesiatjeden stotin centa  na dieťa a na kalendárny rok). 

 

(2) Poskytovateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje  prevádzať zriaďovateľovi cirkevnej 

materskej školy finančné prostriedky pravidelne mesačne vo výške 1/12 celkovej výšky  

finančných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku za každé dieťa pri aktuálnom 

počte 20 detí (ďalej aj „mesačná platba“).  

 

(3) Poskytovateľ finančných prostriedkov bude prevádzať zriaďovateľovi  cirkevnej 

materskej školy mesačné platby bezhotovostne na bankový účet uvedený v prvom článku 

tejto zmluvy. 

 

(4) Splatnosť mesačnej platby je vždy 28. kalendárny deň v mesiaci. Za deň úhrady mesačnej 

platby je treba považovať deň pripísania finančných prostriedkov na účet zriaďovateľa 

cirkevnej materskej školy.   

 

(5) Prvá dohodnutá mesačná platba  vo výške 4 490,85 € je splatná 28. 2. 2022. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

(1) Zriaďovateľ cirkevnej materskej školy sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné 

prostriedky výhradne na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej školy, ktorej je 

zriaďovateľom a pri použití finančných prostriedkov zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia. 

 

(2) Zriaďovateľ cirkevnej materskej školy sa zaväzuje použiť finančné prostriedky do konca 

kalendárneho roka 2022. V prípade, že finančné prostriedky nevyčerpá do 31.decembra 

2022, je zriaďovateľ cirkevnej materskej školy povinný nevyčerpanú časť finančných 

prostriedkov vrátiť späť na účet poskytovateľa finančných prostriedkov. Finančné 

prostriedky podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 

 

(3) Zriaďovateľ cirkevnej materskej školy je povinnou osobou  a poskytovateľ finančných 

prostriedkov je oprávnenou osobou podľa ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z.                         

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

(4) Zriaďovateľ cirkevnej materskej školy sa zaväzuje najneskôr do 25. septembra 2022 

predložiť poskytovateľovi finančných prostriedkov údaje o počte detí v škole                      

k 15. septembru 2022, podľa ktorých poskytovateľ finančných prostriedkov poskytne 

finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku.  

 

(5) Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne, alebo elektronicky bez zbytočného 

odkladu oznamovať každú zmenu identifikačných údajov, najmä zmenu adresy pre účely 

doručovania a zmenu bankového spojenia, vrátane IBAN.  

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2022.  

 

(2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a v súlade 

s ustanovením §9aa odsek 7 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 nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia.  

 

(3) Zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 

a výhradne  písomným dodatkom k tejto zmluve. 

 

(4) Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 

osobitných predpisov platných v Slovenskej republike. 
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(5) Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté vzájomné spory budú riešiť prioritne 

mimosúdnym urovnaním. 

 

(6) Zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých 

každá zmluvná strana si ponechá jeden originálny rovnopis. 

 

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

Chanava  dňa 31. 1. 2022                         

 

 

 

 

________________________________                 ____________________________________ 

poskytovateľ finančných prostriedkov                               zriaďovateľ cirkevnej materskej školy     

              Ludevít Czókoly                                                                Mgr. Andrea Nagy 

         starosta obce Chanava                                                                      farárka 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


