
Návrh zmluvy č. 01012022 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka                       

alebo na poslucháča 

medzi: 

Poskytovateľ :   Obec Polomka 

      Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka 

      zastúpená starostom  obce Ing. Jánom Lihanom 

      IČO: 00313726      DIČ: 2020461234 

      bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Brezno 

      číslo účtu v tvare IBAN: SK87 5600 0000 0020 0105 1001 

a 

Prijímateľ :       Súkromná základná umelecká škola,  Osloboditeľov 8,  976 66 Polomka 

                           zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Stanislavou Skladanou 

   IČO:  42308674     DIČ: 2023836199 

   bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Brezno 

   číslo účtu v tvare IBAN: SK75 5600 0000 0020 6880 3001 

 
Poskytovateľ poskytuje finančný transfer podľa: 
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov,  
c) schváleného rozpočtu na rok 2022 uznesením č. 170/2021 – OZ zo dňa 09.12.2021. 
 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva, povinností medzi    
poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne prijímateľovi finančné 
prostriedky na rok 2022 vo výške  618 285,- € v mesačných splátkach vždy medzi 20. a 25. 
dňom v mesiaci. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a jej vplyv na podielové dane 
a rozpočet obce, výška finančného príspevku môže byť upravená. 



3. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu,       
na ktorý sa prostriedky poskytli. 

II. Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľa finančných prostriedkov 

1. Prijímateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky do 31.12.2022. 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v termíne do 24.01.2023 
predložiť vyúčtovanie, a to výpisom z účtovnej dokumentácie, t. j. hlavnej knihy, resp. 
účtovného denníka, obratovej predvahy a pod.. 

3. Nevyčerpané finančné prostriedky, prípadne použité na iný účel než je v zmluve, prijímateľ  
je povinný vrátiť do rozpočtu obce do 31.12.2022. 

4. Zúčtovanie finančných prostriedkov predkladá prijímateľ dotácie na ekonomický odbor 
v obci, ktorý zabezpečí kontrolu využitia finančných prostriedkov. Obec si vyhradzuje právo 
kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov a právo vymáhania sankcie za 
porušenie zmluvy v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, 
žiaka alebo na poslucháča obidvoma zmluvnými stranami sa finančné prostriedky poskytnú 
prijímateľovi bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

1. Prijímateľ finančných prostriedkov prehlasuje, že súhlasí so zverejnením údajov uvedených 
v zmluve v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v deň                        
zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

 V  Polomke, dňa  

 

 

Za poskytovateľa     Za prijímateľa 

 

 

Pečiatka a podpis ..................................  Pečiatka a podpis ............................... 


