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DODATOK č. 1  

k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy  

a prevádzku škôl a školských zariadení 
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  

 

1. Poskytovateľ:  

Názov:                                                       Obec Hencovce 

Sídlo:                                                         Sládkovičova 1995/32, 093 02  Hencovce  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:   JUDr. Matúš Tomáš 

Názov účtu:                                               Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu (IBAN):                                    SK61 0200 0000 0009 2712 8632 

IČO:                                                           35532319 

DIČ:                                                           2020972118 

(ďalej len „poskytovateľ”) 

 

a 

 

2. Prijímateľ: 

Názov:                                                      Košická arcidiecéza 

Sídlo:                                                        Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  Mons. Bernard Bober, arcibiskup- metropolita   

Názov účtu:                                            Slovenská sporiteľňa, a.s.     

Číslo účtu (IBAN):                                   SK47 0900 0000 0006 6019 6483   

IČO:                                                        00179094       

DIČ:             2021235678 

(ďalej len „prijímateľ”) 

 

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

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 31.01.2022 uzavretú 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 „zákon 

č. 596/2003 Z. z.“) v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej 

poskytovateľ poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa Cirkevná základná škola 

sv. Jána Pavla II., Sládkovičova 1994, Hencovce, a to:  

a) Školský klub detí , Sládkovičova 1994, Hencovce ako súčasť Cirkevnej základnej školy 

sv. Jána Pavla, Sládkovičova 1994, Hencovce.  

2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny výšky jednotkového koeficientu na jedného 

prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach vychádzajúcej z aktuálnej daňovej 

prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022, v súlade s § 9aa ods. 2 písm. 

c) zákona č. 596/2003 Z. z., dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej 

len ako „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 1“): 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 sa Zmluva mení, čiastočne ruší a dopĺňa tak, ako je 

ďalej uvedené: 

 

1.1 Mení sa doterajšie znenie Článku 3 Výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku ods. 2. a o ods. 3. v nasledovnom znení: 

 

„2.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na dieťa, žiaka 

a poslucháča školy a/alebo školského zariadenia špecifikovaného v Článku 2 tejto 

zmluvy v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča 

školy a/alebo 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: 

 

 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu:  

  103,05 € 

 

Koeficient Suma 

Dieťa v školskom klube detí 6 618,3 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške          

14 840,- EUR/kalendárny rok 2022. Celková výška finančných prostriedkov na rok sa 

poskytuje v celých eurách po zaokrúhlení nahor.“ 

 

1.2. Dopĺňa sa doterajšie znenie Článok 6 Lehota poskytnutia finančných prostriedkov o 

ods. 2. nasledovne: 

„2. Zostatok vychádzajúci z upravenej novej ročnej výšky finančných prostriedkov po 

odrátaní doteraz zaslanej výšky finančných prostriedkov za obdobie 01-08/2022 vo 

výške 5 364,64 € sa poskytovateľ zaväzuje poukázať na účet prijímateľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy v súlade s ods. 1. tohto Článku v alikvotnej čiastke na zostávajúce 

obdobie trvania zmluvy, na obdobie 09-12/2022.“ 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok, ktorým sa doplní znenie Zmluvy, je 

vyhotovený na základe ich vzájomnej dohody.   

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

3. Vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

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

a účinnosť dňom jeho zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv SR. 

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane 

po jednom rovnopise a prijímateľ dostane v dvoch rovnopisoch. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, obsahu porozumeli, 

je vyjadrením ich pravej a slobodnej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.  

 

 

V Hencovciach   dňa 14.09.2022                              V Košiciach  dňa 22.09.2022 

 

 

Podpis poskytovateľa                                                           Podpis prijímateľa  

 

 

_____________________________                                   ______________________________ 

 

    JUDr. Matúš Tomáš      Mons. Bernard Bober 

    starosta obce        arcibiskup- metropolita 

vlastnoručný podpis oprávnenej osoby         vlastnoručný podpis oprávnenej osoby 

+ pečiatka       + pečiatka 


