
Dodatok č. 1  

k zmluve 

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

 

uzavretý 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 „dodatok“) 

 

1. Poskytovateľ:  

Názov:                                                          Mesto Trstená 

Sídlo:                                                            Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková 

Bankové spojenie:                                       Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):                                      SK64 5600 0000 0040 0630 7001 

IČO:                                                             00314879 

DIČ:                                                             2020571806                   (ďalej len „poskytovateľ”) 

a 

 

2. Prijímateľ: 

Názov:                                                         Ľubomír Hoľma 

Sídlo:                                                           Železničiarov 282/27, 028 01 Trstená 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ľubomír Hoľma 

Bankové spojenie:                                      Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):                                     SK74 0900 0000 0050 7727 4424 

IČO:                                                            30532990 

DIČ:                                                            1021513427                         (ďalej len „prijímateľ”) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvorili tento dodatok:  

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 2. ods. 6 Zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (Z/033/2022 zo dňa 

8.2.2022) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2022 predstavuje sumu 

77 846,00 € (slovom: sedemdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťšesť eur). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka:  

 

Predpokladaná hodnota 

jednotkového koeficientu na 

rok 2022: 102 

Koeficient Normatív 

na žiaka, 

ročne (€) 

Počet 

žiakov 

Dotácia na 

rok 2022 (€) 

Žiak základnej umeleckej 

školy v skupinovej forme 

vzdelávania 

4,8 489,6 159 77 846,40 

Spolu (po zaokrúhlení)    77 846,00 

 

 

Článok 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení (Z/033/2022 zo dňa 8.2.2022) sa nemenia. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ aj prijímateľ 

dostanú po dve vyhotovenia. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných 

podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme  a obsahu žiadne námietky, 

čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

 

 

V Trstenej, dňa 29.09.2022                                                        V Trstenej, dňa  29.09.2022 

 

 

 

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková                                           Ľubomír Hoľma 

 

 

______podpísaná_____________                                   ________podpísaná______________ 

 

      podpis poskytovateľa                                                                podpis prijímateľa  

 


