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Dodatok č. 1 

 

k Zmluve 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na dieťa tejto školy zariadenia cirkevného zriaďovateľa 

 

 

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 „Dodatok“) 

 

 

 

1. Poskytovateľ:      

Obec:     Keť    

Sídlo:     935 64 Keť 472    

Zastúpený:   Mgr. Attila Farkas 

Číslo účtu (IBAN):   SK04 5600 0000 0071 2435 3002 

IČO:  00307190 

DIČ:     2021023620 

(ďalej len „Poskytovateľ”) 

 

a 

 

2. Prijímateľ: 

Názov:    Cirkevná základná škola s materskou školou s VJM – Egyházi 

Alapiskola és Óvoda 

Sídlo:     935 64 Keť 218 

Zastúpený:   Mgr. Alexandra Štefankóová 

Číslo účtu (IBAN):   SK67 0200 0000 0016 6253 6255 

IČO:     36103152 

DIČ:     2021469439 

(ďalej len „Prijímateľ”) 

 

(ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok 1 

Odôvodnenie dodatku 

 

1. Zmluvné strany si uzatvorili dňa 19.01.2022 zmluvu o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa tejto školy zariadenia cirkevného 

zriaďovateľa: 

Názov školy, sídlo školy: Cirkevná základná škola s materskou školou s VJM – Egyházi 

Alapiskola és Óvoda 935 64 Keť 218  (ďalej len „Zmluva“) 
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2. Podľa Článku 2, odsek 3. Zmluvy, ak v priebehu rozpočtového roka dôjde k úprave 

nápočtu finančných prostriedkov 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, zmluvné strany upravia výšku finančných prostriedkov podľa 

odseku 2 Zmluvy prostredníctvom dodatku k Zmluve. 

 

3. Ministerstvo financií SR zverejnilo „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na 

výnose DPFO pre rok 2022 (prognóza jún)“, na základe čoho došlo k úprave nápočtu 

finančných prostriedkov. 

 

4. Na základe hore uvedených Zmluvné strany si uzatvoria tento Dodatok k Zmluve. 

 

 

 

Článok 2 

Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany si upravia Článok 2, odsek 2 Zmluvy nasledovne: 

Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku žiaka 

79 029,09 € vypočítanej v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku žiaka   

82 512,13 € 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: 

 

Názov zriaďovateľa neštátneho 

škol. zariadenia 
Deti MŠ  

Školské kluby 

detí 

Poten. stravníci 

ZŠ 

KOEFICIENT 27,3 6 1,8 

hodnota koeficientu 103,05€ 2694,51 592,2 177,66 

Cirkevná základná a materská 

škola v Keti 
19 29 60 

Spolu 53 452,03 € 17 930,70 € 11 129,40€ 

    

    

Spolu 
 

 

82 512,13 € 

 

 

2. Ostatné články Zmluvy ostanú nezmenené. 

 

 

 

Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 

dostane po jednom vyhotovení. 
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2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom jeho zverejnenia. 

 

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

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

obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

v Keti, dňa 14.09.2022  v Keti, dňa 14.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ ______________________________ 

   

 starosta obce  

 Podpis poskytovateľa Podpis prijímateľa  

 


