
DODATOK č. 1 

k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení uzavretej dňa 31.12.2021 

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 iba „Dodatok č. 1“) 

 

1. Poskytovateľ:  

Názov:      MESTO ŠAĽA  

Sídlo:      Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

Názov účtu:     UniCredit Bank a. s. 

Číslo účtu (IBAN):    SK48 1111 0000 0066 2784 9005 

IČO:      00 360 185  

DIČ:      2021024049     

(ďalej len „poskytovateľ”) 

 

a 

 

2. Prijímateľ:     Súkromná materská škola 

Názov:      Detský svet M. M. s.r.o. 

Sídlo:      Feketeházyho 2379/5, 927 01  Šaľa 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Artúr Bergendi, konateľ 

Názov účtu:     Tatra banka a.s.     

Číslo účtu (IBAN):    SK72 1100 0000 0026 1857 0274 

IČO:      48 155 829      

DIČ:      2120073747  

(ďalej len „prijímateľ”) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.12.2022 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 

finančných prostriedkov“) , ktoré sa poskytujú 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. Nakoľko v mesiaci október 2022 bola zverejnená na webovom portáli Ministerstva financií 

Slovenskej republiky zmena hodnoty jednotkového koeficientu pre určenie výšky 

poskytovaných finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, dohodli sa zmluvné strany 

tohto Dodatku č. 1 na zmene Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov podľa článku 

II. tohto dodatku. 

 

 

 



Článok II. 

Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia 

 

1. V článku 2 ods. 2 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov sa dopĺňa za tabuľku 

nová tabuľka s nasledujúcim textom: 

 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu od 

01.11.2022: 103,73€ 
Koeficient Suma 

Dieťa materskej školy 27,3 2 831,83 

 

2. V článku 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Finančné prostriedky prepočítané 

jednotkovým koeficientom podľa poslednej daňovej prognózy sa poskytujú na 

zostávajúce obdobie.“ 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, nedotknuté 

Dodatkom č. 1, ostávajú nezmenené. 

 

2. Právne vzťahy Dodatkom č. 1 neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 596/2003 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

 

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami                      

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona                           

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za zjavne 

nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a 

obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Šali, dňa 25.11.2022 

 

 

 

             Ing. Artúr Bergendi     Mgr. Jozef Belický 

 konateľ           primátor mesta 

 

_____________________________                                   ______________________________ 

   podpis prijímateľa      podpis poskytovateľa 


