DOLOŽKA
k zverejneniu návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
školského zariadenia Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
BambiCentrum n.o. na kalendárny rok 2022

Názov :

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského
zariadenia Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
BambiCentrum n.o. na kalendárny rok 2022 (ďalej len „Zmluva“)

Návrh Zmluvy vyvesený na úradnej tabuli dňa:

11.01.2022

Návrh Zmluvy zverejnený na internetovej adrese obce dňa:

11.01.2022

Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu Zmluvy končí dňa: 21.01.2022

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 (ďalej len „zákon“) Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje
na úradnej tabuli a na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho má zriadené,
najmenej 15 dní pred jej uzatvorením.
Podľa § 9aa ods. 6 zákona K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho
zverejnenia. Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s
príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia
zmluvy o financovaní potrebné, návrh zmluvy sa upraví podľa pripomienok.
Podľa § 9aa ods. 7 zákona Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje až do zverejnenia zmluvy o
financovaní podpísanej oboma zmluvnými stranami. Zmluva o financovaní nadobúda účinnosť dňom
jej zverejnenia. Zmluva o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli alebo na webovom sídle
poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho má zriadené; zmluva sa zverejňuje počas celej doby jej
trvania.
Dňom zverejnenia návrhu Zmluvy začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Zmluvy v písomnej forme, elektronicky
alebo poštou.
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.
Adresa na predkladanie pripomienok:
Obecný úrad
Kpt.Nálepku 18
082 22 Šarišské Michaľany
e-mail: obec@sarisskemichalany.sk

