Návrh zmluvy je zverejnený v súlade s § 9aa) ods. 5 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 : dňa 11.01.2022
K návrhu zmluvy môže uplatniť pripomienky každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa
obsah návrhu týka v lehote desiatich dní odo dňa zverejnenia návrhu - t. j. do 21.01.2022
vrátane.
Pripomienky je možné zaslať v uvedenej lehote písomnou formou na e-mailovú adresu:
obec@sarisskemichalany.sk, elektronicky alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.

NÁVRH ZMLUVY
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, na žiaka alebo na
poslucháča na rok 2022 (ďalej ako "Zmluva")
uzavretá podľa § 9aa ) v spojení s § 6 ods. 12 nasl. 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 (ďalej len "zákon o ŠS") v spojení so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o
rozpočtových pravidlách")
I. článok
Identifikácia zmluvných strán
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Názov banky:
Číslo účtu:

Obec Šarišské Michaľany
Obecný úrad. Kpt. Nálepku č. 18, 082 22 Šarišské Michaľany
00327808
2020732252
Mgr. Jozef Mačo, starosta obce
Prima banka, a.s.
SK55 5600 0000 0005 2050 1001
(ďalej aj ako "Poskytovateľ")

Prijímateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Názov banky:
Číslo účtu:

BambiCentrum n.o.
Átriová 13735/5, 080 01 Prešov
52791521
2121240110
Mgr. Pavlína Valičková
Fio banka
SK29 8330 0000 0023 0209 1744
(ďalej aj ako "Prijímateľ")
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II. článok
Úvodné ustanovenia
1. Prijímateľ je zriaďovateľom súkromného školského zariadenia, ktorý spĺňa podmienky
na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na
poslucháča zadefinované v § 6 ods. 12 písm. b), písm. h) bod 2., písm. k) zákona o ŠS:
Názov školského zariadenia:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva BambiCentrum n.o.
Pod lesíkom19, 082 22 Šarišské Michaľany
53817664
riaditeľ

Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Číslo zriaďovacej listiny:
Dátum zriadenia školy alebo školského zariadenia:
01.09.2021
Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete:
11.09.2020, číslo: 2020/11700:15-A2130
Štatutárny orgán:
2. Prijímateľ berie na vedomie, že je povinný bez zbytočného odkladu, pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: päťsto EUR), písomne oznámiť
Poskytovateľovi takú zmenu údajov alebo skutočností popísaných v úvodných
ustanoveniach a pri identifikácii zriaďovateľa, ktorá je spôsobilá ovplyvniť nárok alebo
výšku finančných prostriedkov.
3. Prijímateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky je oprávnený použiť výlučne na
účel, na ktorý boli poskytnuté - t. j. na mzdy a prevádzku školského zariadenia.
III. článok
Lehota na predloženie údajov
1. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vypočítanie výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školského zariadenia podľa
II. článku bod 1. tejto Zmluvy na nasledujúci kalendárny rok v rozsahu podľa § 7a)
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov v lehote najneskôr do 25. septembra
príslušného kalendárneho roka.
2. Prijímateľ berie na vedomie, že nesplnenie povinnosti podľa bodu 1. tohto článku riadne
a včas predložiť potrebné údaje ide výlučne na ťarchu Prijímateľa.
3. Výška finančných prostriedkov na rok 2022 bude vypočítaná na základe údajov o počte
detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021.
IV. článok
Doba trvania zmluvy a suma finančných prostriedkov
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.
2. Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku z finančných
prostriedkov, ktoré mu budú poukázané podľa 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 v spojení s nariadením vlády Slovenskej
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republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov (ďalej iba "platná právna úprava" ).
3. Poskytovateľ je povinný v lehote podľa V. článku tejto Zmluvy, so zohľadnením
postupu popísané v tomto bode, poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na mzdu
a prevádzku školského zariadenia podľa II. článku bod 1. tejto Zmluvy vo výške:
16 384,20 EUR.
4. Ak v priebehu rozpočtového roka dôjde ku skutočnosti, ktorá ovplyvní rozpis
finančných prostriedkov podľa platnej právnej úpravy, zmluvné strany upravia výšku
finančných prostriedkov podľa bodu 2. tohto článku na zostávajúce obdobie
príslušného rozpočtového roka prostredníctvom dodatku k Zmluve. Zmluvné strany
uzatvoria dodatok k Zmluve bez zbytočného odkladu po tom, ako sa Poskytovateľ
oboznámi s dotknutou skutočnosťou.
V. článok
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov
1. Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky podľa IV. článku bod 2. Zmluvy na účet
Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca
vo výške 1/12 sumy podľa IV. článku bod 2.
2. Povinnosť Poskytovateľa podľa bodu 1. tohto článku platí aj v prípade, ak Zmluva
nebude uzatvorená z dôvodov na strane Poskytovateľa, najneskôr do 31. decembra
kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa majú finančné
prostriedky poskytovať alebo ak Zmluva na rok 2022 nebude uzatvorená z dôvodov na
strane Poskytovateľa najneskôr do 31. januára 2021.
VI. článok
Porušenie finančnej disciplíny , kontrola , povinnosť zúčtovania
1. Prijímateľ berie na vedomie, že pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami
je povinný dodržiavať pravidlá rozpočtového hospodárenia uvedené v § 19 zákona o
rozpočtových pravidlách.
2. Nedodržanie rozpočtových pravidiel je porušením finančnej disciplíny s vyvodením
sankčných dôsledkov podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Prijímateľ je povinný, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR (slovom: tisíc
EUR), umožniť Poskytovateľovi kontrolu dodržiavania/dodržania finančnej disciplíny
pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto
Zmluvy aj po uplynutí platnosti Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky do 31. januára roka,
ktorý nasleduje po uplynutí rozpočtového roka, na ktorý mu boli poskytnuté.
5. Prijímateľ je povinný písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi
ukončenie poskytovania činnosti, na ktorú sú mu finančné prostriedky zo strany
Poskytovateľa poskytované.
6. Prijímateľ je povinný zúčtovať finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté ku dňu
ukončenia činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia tejto činnosti a zároveň je
povinný v tomto termíne vrátiť preplatok poskytnutých finančných prostriedkov na účet
Poskytovateľa. Nedodržanie tejto povinnosti bude sankcionované zmluvnou pokutou
vo výške 1 000 EUR (slovom : tisíc EUR) za každé porušenie.
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VII. článok
Zánik trvania Zmluvy
1. Táto Zmluva zaniká uplynutím dojednanej doby, povinnosť Poskytovateľa podľa VI.
článku bod 3., bod 4. ostáva zachovaná tak, ako je vyššie dojednané.
2. Pred uplynutím dojednanej doby tento zmluvný vzťah môže zaniknúť dohodou
zmluvných strán, najskôr však ku dňu zúčtovania finančných prostriedkov.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov.
4. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa dňa .................
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade
rozdielnosti dátumov je rozhodujúci neskorší dátum. Zmluva nadobúda účinnosť v
súlade s § 9aa) ods. 7 zákona o ŠS dňom jej zverejnenia podľa bodu 4. Zmluva - t. j
dňom .................
6. Zmluva bola uzavretá dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok.
7. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch - po jednom vyhotovení pre každého účastníka
zmluvného vzťahu.
V Šarišských Michaľanoch dňa .......................
Poskytovateľ
Obec Šarišské Michaľany
Mgr. Jozef Mačo - starosta obce
.......................................................

V Šarišských Michaľanoch dňa .......................
Prijímateľ
BambiCentrum n.o.
Mgr. Pavlína Valičková
.......................................................
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