
Zmluva 
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa 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 „zmluva“) 
 
 
 
1) Návrh zmluvy: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 14. 01. 2022 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 14. 01. 2022 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: 14. 01. 2022 

 
 
2) Dňom vyvesenia návrhu zmluvy začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môže 

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka uplatniť 
pripomienku k návrhu zmluvy v písomnej forme na adresu mesta, Mestský úrad v Komárne 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, elektronicky do e-schránky mesta Komárno alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a 
športu, Pevnostný rad 3,  945 01 Komárno. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 
  
3) Návrh zmluvy zvesený z úradnej tabule mesta dňa: .............................................  
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Návrh 
 

Zmluva 
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa 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 „zmluva“) 
 
 
1. Poskytovateľ finančných prostriedkov: 
Názov: Mesto Komárno 
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, Komárno 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta 
Názov banky: Československá obchodná banka, a. s. – pobočka Komárno 
Číslo účtu (IBAN): SK19 7500 0000 0040 2940 3178 
IČO: 00306525 
DIČ: 2021035731 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
2. Prijímateľ finančných prostriedkov: 
Názov: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno 
Sídlo: Jókaiho ul. 34, 945 01 Komárno 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: László Fazekas, farár a Gáspár Farkas, kurátor 
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. – pobočka Komárno 
Číslo účtu (IBAN): SK16 5200 0000 0000 1742 0677 
IČO: 34063510 
DIČ: 202103161 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 
(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedky na mzdy a prevádzku 
zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), h) a k) 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. 
 
2. Konečným užívateľom poskytnutých  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
uvedené v bode 1. tejto zmluvy je  Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi 
s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Družstevná 5458/19A, Komárno – 
Komárom. 
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Článok 2 
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 
1. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytujú z finančných prostriedkov 
poukázaných 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. 
 
2. Finančné prostriedky sa poskytujú na základe uznesenia číslo 1518/2021 z 30. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 16. decembra 2021 
k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 a predbežný návrh 
Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2023, 2024 nasledovne: ročná výška 
poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy 204.614,00 eur.  
Do uvedenej sumy je započítané aj náklady týkajúce sa výdaja jedál v materskej škole.   
 
3. Výšku ročných finančných prostriedkov v zmysle Článku 2, bod 2 tejto zmluvy môže 
poskytovateľ upravovať v priebehu kalendárneho roka po schválení Mestským 
zastupiteľstvom v Komárne a na základe riadne očíslovaného dodatku k tejto zmluve 
v závislosti od objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov 
poukázaných mestu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na príslušný kalendárny rok. 
 
4. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 
uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, 
žiakov a poslucháčov.  
 
5. Prijímateľ finančných prostriedkov poskytuje poskytovateľovi finančných prostriedkov 
potrebných na financovanie najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.   
 
6. Na účely financovania sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a 
poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa 
školy alebo riaditeľa školského zariadenia.  
 
 

Článok 3 
Lehota na predloženie údajov 

 
Prijímateľ poskytne údaje podľa ktorých poskytovateľ poskytne finančné prostriedky 
na mzdy a prevádzku najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 
 
 

Článok 4 
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov 

 
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankový účet 
na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. 
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2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky mesačne v lehote do 25. dňa 
v mesiaci vo výške 1/12 sumy, v zmysle Článku 2, bod 2 tejto zmluvy. 
 

Článok 5 
Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom, podľa 
ktorých postupuje poskytovateľ pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. 
z.  
 
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 údajov, podľa ktorých poskytovateľ 
postupuje pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení okrem údajov podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z.  
 
4. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorému boli poskytnuté 
finančné prostriedky je povinný ich zúčtovať s rozpočtom mesta Komárno ročne; vždy 
do 25. 01. nasledujúceho roka. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 
12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných 
prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. aktuálneho kalendárneho roka.  
 
5. Príjemca dotácie pri použití dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť,  účinnosť 
a účelnosť jej použitia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
6. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu efektívnosť a účelnosť ich 
použitia. 
 
7. Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov 
týkajúcich sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 

Článok 6 
Osobitné ustanovenia 

 
Ak príjemca ukončí poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnuté 
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní 
po ukončení činnosti a v tomto termíne vráti nevyčerpané poskytnuté finančné prostriedky 
na účet poskytovateľa. 
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Článok 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2022.  
 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme 
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.  
 
3. Doručením akýchkoľvek písomností ustanovené v tejto zmluve alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.  
 
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
ustanoveniami zákona č.596/2003 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky.  
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 
dostane po jednom vyhotovení.  
 
6. Táto zmluva bola vypracovaná na  Odbore školstva, sociálnych vecí, a kultúry a športu 
MsÚ Komárno pod číslom 718/635/OŠSVKaŠ/2022. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných 
podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 
 

V Komárne, dňa ........................ 
 
 

___________________ 
podpis poskytovateľa 

 

V Komárne, dňa ........................ 
 
 

___________________ 
podpis prijímateľa 

 
 
 
 
 


