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Verejné pripomienkové konanie 

 

Obecný úrad Rovinka podľa § 9aa ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva 

vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť minimálne 10 dňová lehota, počas ktorej môže každá fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, uplatniť pripomienku k návrhu 

zmluvy v písomnej forme na adresu Obecného úradu – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, elektronicky – 

na adresu kacer@obecrovinka.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to 

od 01. 02. 2022 do 10. 02. 2022. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 

kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať. 
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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  
 

uzavretá podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Poskytovateľ:  Obec Rovinka 

Sídlo: Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka 

Zastúpený: Milan Kubeš, starosta 

IČO: 00305057 

DIČ: 2020362036 

Bankové spojenie (IBAN): SK61 0200 0000 0000 2472 2112 

(ďalej len „obec”) 

 

 

Prijímateľ: PRÉDIUM INVEST s.r.o. 

Sídlo: Jazerná 1460/2, 900 41 Rovinka 

IČO:  50751654 

DIČ: 2120455887 

Zastúpený: Mgr. Jana Iľková 

Bankové spojenie (IBAN): SK50 1100 0000 0029 4111 2839 

 

(ďalej len „prijímateľ”) 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. b) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. poskytnutie 

finančných prostriedkov prijímateľovi z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa tejto školy 

súkromného zriaďovateľa: 

 

Súkromná materská škola, Jazerná 1460/2, 900 41 Rovinka 

 

 

Článok II 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1) Výška finančných prostriedkov upravená touto Zmluvou je určená v súlade s dotknutými ustanoveniami 

zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 564/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov nasledovne: 

 

Názov zriaďovateľa neštátneho škol. zariadenia Materská škola 

Koeficient 27,30 

Hodnota koeficientu 98,70 € 2 694,51 

PRÉDIUM INVEST s.r.o., Súkromná materská škola, Jazerná 1460/2, 

Rovinka 
43 

Spolu SMŠ Jazerná 115 863,93 
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2) Obec bude uvedené prostriedky poskytovať v mesačných splátkach v súlade s článkom III tejto Zmluvy 

a v súlade so zákonom.  

3) Obec si v súlade so zákonom vyhradzuje právo v priebehu rozpočtového roka upraviť výšku 

poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka. 

O zmene bude informovať prijímateľa vo výzve na uzavretie dodatku k tejto Zmluve. 

 

 

Článok III 

Lehoty 

 

1) Prijímateľ predloží obci údaje, podľa ktorých obec poskytne zo svojich príjmov finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku subjektov uvedených v čl. II tejto Zmluvy a to najneskôr do 25. septembra 

príslušného kalendárneho roka. 

2) Obec poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy 

a to vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

 

Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

 

1) Obec je v zmysle zákona oprávnená vykonávať kontrolu údajov poskytnutých v zmysle čl. III ods. 1. 

tejto Zmluvy.  

2) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia. 

3) Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 

pridelenými podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu súčinnosť.  

 

 

Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 12. 2022. 

2) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3) Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 

Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

4) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých obec obdrží dva a prijímateľ jeden originál. 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 

zverejnenia na webovom sídle obce.  

 

 

V Rovinke  V Rovinke 

 

 

 

 

 __________________ __________________ 

 Milan Kubeš Mgr. Jana Iľková 

 Starosta konateľ 


