Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zo dňa 31.01.2022

uzavretej 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:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Názov účtu:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:

Obec Chocholná-Velčice
913 04 Chocholná-Velčice 312
Ing. Ľubomír Škriečka
Obec Chocholná-Velčice - bežný
SK46 0900 0000 0050 2862 2832
00311642
2021091567
(ďalej len „poskytovateľ”)

a
2. Prijímateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Názov účtu:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:

Súkromná základná umelecká škola, Chocholná-Velčice
913 04 Chocholná-Velčice 313
Mgr. Vladimír Ďatelinka
Súkromná základná umelecká škola, Chocholná-Velčice
– bežný účet - podúčet
SK81 8330 0000 0025 0202 4589
53901282
(ďalej len „prijímateľ”)

(prijímateľ a poskytovateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo
dňa 31.01.2022 sa mení z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu na rok 2022 nasledovne v Článku
2, ods. 2 a 3:
Článok 2
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
2. Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov:
Hodnota jednotkového koeficientu na rok 2022:

103,05 €

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania
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Koeficient

Suma na
žiaka

14,7

1514,84

4,8

494,64

3.

Ročná výška finančných prostriedkov sa určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia a počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho
školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
Počet

Suma na
žiaka

Celková
suma

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzdelávania do 15 rokov

29

1514,84

43.930,36

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania do 15 rokov

55

494,64

27.205,20

Ročná výška poskytnutých finančných prostriedkov

x

x

71.135,56

Žiaci súkromnej ZUŠ podľa výkazu Škol 40-01

Rozdiel medzi pôvodnou a upravenou sumou vo výške 3.044,42 € bude v zmysle Článku 6 ods.4
poukázaný na účet prijímateľa najneskôr do 30. novembra 2022.
4.

Tento dodatok k zmluve bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Chocholná-Velčice č.
xx/2022-OZ zo dňa 21. októbra 2022.

V Chocholnej-Velčiciach, dňa 21. októbra 2022

poskytovateľ:

prijímateľ

Vyvesené dňa: 03.10.2022

Zvesené dňa:
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