
 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Obec Petrovany 

na financovanie stravovanie žiakov štátnych škôl a školských zariadení v roku 2022 

 

 

 

 
Poskytovateľom:         Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 

Zastúpené:                     Ing. Ján Lenko, starosta obce 

Bankové spojenie:         SK93 0200 0000 0000 0392 3572 

IČO:   00327603 

DIČ:   2021225646 

 

 

   

   

Prijímateľ:  ACEM,s.r.o., Soľnobanská 5/A, Prešov 080 05 

Zastúpená:  Ing. Peter Čmelík, konateľ 

Bankové spojenie: SK06 1111 0000 0010 9894 2008 UNICREDIT BANK a.s. 

IČO:   43 786 774 

DIČ:   2022472353 

 

 

 
Táto zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 689/2006 Z .z. NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a podľa Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 

668/ 2004 Z. z.o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov poskytuje prijímateľovi dotáciu za týchto podmienok: 

 

 

      

                                                            Článok I. 

          Výška dotácie 
 

1.1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 100% objemu  

finančných  prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády SR č. 415/2010 Z.z. a podľa 

výkazu škôl / MŠ SR/ 40-01 o počte žiakov /detí/ základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.9.2020 za účelom úhrady miezd 

zamestnancom a s tým spojených poistných výdavkov a na úhradu výdavkov na prevádzku. 
1.2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť na účel uvedený v bode  

1.1. maximálne hospodárne a efektívne. 

1.3. Poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2022 finančné prostriedky : 

        v sume: 38 642,- eur, slovom tridsaťosemtisícšestoštyridsaťdva eur  

 výpočet dotácie:  194 x 1,8 x 110,66 = 38 642 ,- EUR  / Nariadenie vlády 415/2012  /  

 výpočet koeficientu: 728 223 : 2632,30 = 276,648 x 0,4 = 110,66 /Východiskové 

štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 /   

 

Cena  pre rok 2022:  38 642.- eur slovom tridsaťosemtisícšestoštyridsaťdva 

 

 



 

1.4. Finančné prostriedky budú poskytnuté prijímateľovi mesačne vo výške 1/12 z ročnej  

       výšky dotácie a to vždy k 25. kalendárnemu dňu v aktuálnom mesiaci na účet prijímateľa. 

1.5. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky do 31.12.2022 na účel uvedený v Čl.I.  

       ods. 1.1. tejto zmluvy. 

 

      

 

1.6. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi zánik, zmenu právnej formy, prípadne   

       inú zmenu v činnosti školy a školského zariadenia a následne zúčtovať poskytnuté    

       finančné  prostriedky podľa pokynov poskytovateľa. 

1.7. Prijímateľ je povinný umožniť oprávnenému zástupcovi mesta alebo obce kontrolu  

        plnenia kedykoľvek v priebehu roka. 

 

 

Článok II. 

                             Zúčtovanie dotácie 

 

 

2.1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie štvrťročne a to vždy do  

       20 dní po ukončení štvrťroka. 

2.2. Nevyčerpané finančné prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť do 10.1. nasledujúceho  

       kalendárneho roka na číslo účtu SK93 0200 0000 0000 0392 3572 

  .  Zároveň zašle avízo o vrátení finančných prostriedkov na obecný úrad Petrovany. 

 

     Článok III. 

    Záverečné ustanovenie 

 

3.1. Túto zmluvu možno meniť písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými  

        stranami. 

3.2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú  

        zmluvnú stranu. 

3.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

3.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na web stránke poskytovateľa. 

3.5. Prijímateľ súhlasí s uvedenými podmienkami. 

3.6. Vzťahy neupravené v týchto podmienkach sa riadia VZN č. 1/ 2011 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Petrovany, zákonom 

č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní  

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

V Petrovanoch dňa. 10.1.2022 

 

 

 

...................................................                                              ........................................ 

Ing. Ján Lenko      Ing. Peter Čmelík 

starosta obce        konateľ 



 

 

         


