
NÁVRH 

Dodatok č.1 

K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov  

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 
 

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:  

Názov:     Mesto Nová Baňa 

Sídlo:      Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, SR 

V zastúpení:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - primátor mesta 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK19 0200 0000 0000 1442 9422 

IČO:      00320897 

DIČ:      2021111455 

(ďalej len „poskytovateľ”) 

 

a 

 

2. Prijímateľ:  

Názov:     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Sídlo:     Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, SR 

V zastúpení: Mons. ThDr. Marián Chovanec - banskobystrický 

diecézny biskup 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK23 0900 0000 0004 3303 2227 

IČO:      00179086 

DIČ:      2021095791 

(ďalej len „prijímateľ”) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku k zmluve 

 

1. Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve je úprava výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa : 

Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa 

 Školský klub detí ako súčasť ZŠ sv. Alžbety  

 Centrum voľného času ako súčasť ZŠ sv. Alžbety 

v súlade s Článkom 2 bod 2 Zmluvy o financovaní zo dňa 04.02.2022 v nadväznosti na 

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 – prognóza 

september 2022: 

 

 

 

 



NÁVRH 

Článok 2 Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku bod 2 sa nahrádza v celom 

rozsahu nasledovne:  

 

 

 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu: 103,73 € 

 
Koeficient Suma 

Dieťa v školskom klube detí 6 622,38 

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1 114,10 

 

 

Článok 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť deň jeho  zverejnenia. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ 

a prijímateľ dostane po jednom vyhotovení. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 uzavreli slobodne, nie za zjavne 

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme  a obsahu 

žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Za poskytovateľa:     Za prijímateľa: 

 

V Novej Bani, dňa ......................                            V Banskej Bystrici, dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

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

    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA       Mons. ThDr. Marián Chovanec  

      primátor mesta        banskobystrický diecézny biskup 

 

 

 

 

Zverejnené: 01.12.2022 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o financovaní sa zverejňuje až do zverejnenie Dodatku č. 1 k  

Zmluve o financovaní podpísanej oboma zmluvnými stranami. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. 


