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Zmluva
o poskytnutí finančných pľostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a

školských zariad,eni

uzavretá podľa $ 5l zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneĺí neskoľších predpisov
a podl'a $ 6 ods. 12 písm. b) a d) a $9aa zákona č. 59612003 Z. z. o Štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov
(ďalej len 

',zmluva")

1. Poskýovateľ:
Názov: MESTO TURZOVKA
Sídlo: STRED L78,023 54 TURZOVKA
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátoľ mesta
Názov účtu: PRIMA BANKA SLOVENSKO
Čjslo účtu (IBAN):SK50 5600 0000 0002 0461 7002
ICO: 00314 331
DIČ:2020553315
(ďalej len,,poskýovateľ'')

2. Prijímateľ:
Názov: SLOVENSrÝ vlrenlÁT KoNGREGACIE SESTIER SV. CYRILA A METoDA
Sídlo: ĺĺŠÍrove 2I9, O23 54 TURZoVKA
Meno a priezvisko štafutárneho orgánu: lvĺgr. Štefánia Vajdiarová, vikariátna predstavená
Názov účtu: VUB BANKA sLoVENSKo
Č.ĺslo úetu (IBAN): SK45 0200 0000 OOII 8637 7553
ICO:00894125
DIČ: 202l89l9l6
(ďalej len,,pľijímateľ'')

(ďalej aj ako,,zmluvné stľaný')

Článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskýnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre
školy a školské zaiadeniav znaďovateľskej pôsobnosti prijímatel'a:
a)školskájedáleň Spojenej školy sv. Jozefa
b)špeciálna materská škola, organizačnázložka Spojenej školy sv. Jozefa
c)školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jozefa, so začiatkom činnosti od 1 92022

2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskyľujú v súlade s $ 6 ods. 12 písm. b),
h) a k) zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
Zrnene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.
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Výška fi nančných pľostľi edko v na mzdy a prev ádzku

Finančnépľostriedky namzdyaprevádzku budú poskýnuté zťlnančnýchprostriedkovpoukázaných podl'a zákona 8. šaqlioo4 Z. z. 
".,l",il'ovom uľčení výnosu d'ane z

ľľJä:J'"ľi,#ľ'"*#mospráve 
u o_'^"ne a dopln.ní ni"kto ri"n iaršnou u ,'"nĺ

Finančné prostriedky budú poskýnuté v plnej výŠke Sumy yrčenej na mzdy a prevádzkuna Žiaka základnej umeleckej skoly, o".1,i.ryi.;ä"ďŠkoly, jĺ"ľu .ut'".lkej školy adiet'a školského zaľiadenia vypoĺu;* podl'a 
-s 

z 
"arl 1 písm. c) nariaden ia vlády

:"l:",fi n T:::ľľĺ.: L::rw*:k? ; ; ;äľlá"i?r"o.u dun", p,,',1*, uzemnei

Ročná výška finančných prostriedkov sa.určí ako'súčin výšky finančných prostriedkov namzdy a pľevádzku ,u Žiuka základnej umelectq Šk;Ĺ poslucháča jazykovej školy,diet'a materskej školy a dieťa st"l.ter'ó ,unaa"riiil;J* detí a Žiakov podľa stavu k15' septembru začinajúceho st otsĹJĹo .otu uu.o;'.ý"h v štatistickom qýkaze Škol6ĺŠwŠ SR) 40-01.

Počtom detí a Žiakov ľozhodn;.fon pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy aprevádzku je ich počet podl'a .tu* 
-1. 

15. sľptembľu zaeĺnajúceho školského roka
äi1'ľÍ'Äff:ĺ.;;|;:om 

r1ýkaze sr."í ĺúšŕŕs šäľäó-ä' a v ientráIno- ..gi.oi a",ĺ,

Na účely financovaniasa do počtu deti, žiakov'a poďucháčov započítavajú deti, žiaci aposlucháči' prijatí do škoty aieuo sr.oi*kého zariaa"nĺu *"'aklade rozhodnutia riaditel,aškoly alebo riaditel'a školsŕéno 
'uĺua*ĺu.

Clánok2

Clánok 3
Lehota na predloŽenie údajov
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4.

5

Pľedpokladaná
koeficientu:9817 €

hodnota jednotkového
Koeficient Suma

Počet detĺ
podl'a
uýkazlu
k 15.9.

Suma FP
na ľok

DietäMŠso špeciálnymi qýchovno_
vzdelávacímipotrebami

68,2 6 731 9 60 579

školy,stravník žiakPotenciálny záHadnej
základnej školy žiakovpre so špeciálnymi
wýchovno- vzdelávacímjpotrebami, gymnázia,
konzervatória

l,g 177,66 39 6 929

Dietä Šro zŠ detipn sopľe Šwp
od 0 091 .2022

73,2 1 303 10 13 030
4 mesiace
:4343

Prijímatel' poskyne údaje podľa ktoých poskytovateľ poskytĺre Íinančné pľostriedky namzdy a prevádzku nai'"što. ao zs. ffi".Ĺ.u pi.tusnet o ialendárneho ľoka ĺoui".
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l l Článok +Lenota poskytnutia Íinančných prostriedkov
Poskytovatel' poskytne 

. 
prijímatel,ovi finančné prostľiedkbankový účet na ".a*ĺä_p.".äää' iffi?T:'ä"".ľ""1*1 9o ]ch obdržaní na jehozáhlavi:r"jtozmluvy. poskytovaných zoitajn"rro'.JäÍĺi''u'"a"rrý 

u
2. poskytovatel, 

r
25. ä;;ä;.ľ;ľ** prijímatel'ovi Íinančné prostriedky po ich obdržaníspľavidla 

do

Konrrola oo.tr,nurffii*O"n prosrriedkovl. Poskyovatel,

ŕä1x"Y:ľ,";i:.ulľTĺ.ť,*äiiľľiTľ:,1:"Íľ;1":,ťľJil:ť,i"*",::1ilľ"Jľä;3. šglnóoi;."):^u'nských škôl a sLol.i.li"r' 
'ujffilokľem údájov;;l;" 57a zákona

'i*ii{"ňii;;:-'ľávnený 
vykonávat' finančnú kontrolu na úseku hospodárenia sĺeehosŕ ň"ň;xľ"mi pridelen:ými podl'a ,.ji" 'äi"", a kontrolovu,] 

"ĺ"L,ĺunost, a
Pri1imatel' je povinný umožnit, poskýovatel,ovi kor
ä::ľľý.^.[äiľ:fl ;1tĺĺ*ľ:ťťĹ;ĺ*mffi 

il*}lť-.ĺ::i^:irŕď}ľÍľ,4. Táto zmluva
nasledujúc' oJ-' 

p^lún?.dňom podpísania oboma zmluvn'ihr.,; a*ĺ^-^-^'.
www.tuľzoouu.lu oo jej 

'u".";ĺ.ni '" 
-ĺ'i"*".":ľ'ffiffi' 

iľíľ'..i.;;lä:

'i#i1!tľ.1ii 
iro'#ľľ:aTľ poskytovatel'ovi kontrolu hospodáľenia s finančnýmithp;;;ätlt prrU.leÍlyml podl'a tejto zmluv'' 

".:'iiäiä'o"l" efektívnost,u úč"lno.t,

5

6. Prijímatel'
týkajúcichi:i:LHĺfi .tilľ,ňľT:ixŤď"ľi*:ľ::'-""ToriginályvŠetkýchdokladov

Článok o
osobitné ustanovenia

tr;jjĺ#,';#.11u;}1'ff-ľxT:TäffÍťľä"ľ:l:"l""T,:u::"ého roka, zúčfujeposkytnuté

ĺe" p".tĺä"ä: v tomto termíne vráĺ 
"l'yffi ä: ä:-',ä.:.:l' hxľľtrľ"J.:ľ.,l [ť lí

^ Člrínok 7
S po ločné a záv erečnéustano veni a

I Zmluva sa uzatvátana dobu určitú do 3l.decem bra 2022.
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'1*,äJ,i 
ľ::;:"ffľiJ;'':ľ'ffj",?""':"hode zmluvných strán, a to len vo forme

Práva a povinnos rr^::r:::!:!strán, 
ktoĺé, nie sú ,p*r|:é_ytejto zmluve, sa ľiadia

ustanoveniami zákona ĺ'sgóĺzoďi^ž'.' ,.,.zäkona ĺ ičiigu Zb. občianrty )atonnĺt u
'i""ä'äTi:ľĺ'*fl""'ä::"J.l':xuln"ľŕJí'íu""**;;:';;,^i"Ĺprávnych
o 

ff'""oífrľ'i# u}ltni.dňom podpísania oboma zyluv1lflistranami a účinnáwww.furzouLu.ri oo jej zverejnern na r""ä"ä*, stránke Mesta Tuľzovka:

J

5

6.

I:!? ?^r"va 
je vyhotovená v dvoch ľdostane po J"onom vyhotovení. 

-'--" rovnopisoch, z ktoých poskytov atel, aprijímatel,

ľT[lľ:ľii.J'Ĺĺľ]ľ';nľLĺľ';ľ 
uzavrelislobodne, 

.ni2 za zjavnerrevýhodných
námietky, čo potvrdz"ĺ 

"läš*áä;ä'#Ĺ"ä,ľ.:ľľú 
proti jej forme"-;';ňl" zĺuáÁ'"

V Tuľzovke, dňa ?,9....zozz

lVĺť5I0
VJfi

Podpis

V Turzovke, dňa .?,..!nzz

Sĺovenský vikariát Kongregácie
scsÚicr sv. Cyrila a ľĺótoä'

Jašĺkova 2 l 9
023 5l Turzovka

€^a"ĺ ?Z^

Podpis prijímatel'a
a
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