
Dodatok č. 1  
k zmluve č. 2/SZUŠ/2021 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
 
1. Poskytovateľ:  
Názov: Mesto Podolínec  
Sídlo:  Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec  
V zastúpení: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta 
IČO: 00330132   
DIČ: 2020526189     
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „poskytovateľ”) 

a 

2. Prijímateľ: 
Názov: Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 
Sídlo: Kláštorná 109/2, 065 03 Podolínec 
Meno a priezvisko  
štatutárneho orgánu: Mgr. Michal Hanečák 
Názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK27 0900 0000 0051 4908 9317 
IČO: 42232848 
DIČ: 2023399246  
(ďalej len „prijímateľ”) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

sa dohodli  

na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve č. 2/SZUŠ/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (ďalej len „zmluva“) v tomto znení: 

1. V Čl. 3. ods. 6 sa suma 146 776,77 € nahrádza sumou 90 488,44 €.  

2. Príloha č. 1 zmluvy  sa mení nasledovne: 

Príloha č. 1 
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

Prehľad, z ktorého sa vychádza pri určení výslednej sumy dotácie 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu na rok 2022:  103,05 € Koeficient Suma  
(v €) 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 14,7 1 514,84 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 4,8 494,64 

 



P.č. Súkromná základná umelecká  
Kláštorná 2, Podolínec 

Počet 
žiakov 

Normatív na 
žiaka ročne (v 

€) 

FP na mesiace 
I.-XII. 2022 

(v €) 

1. Žiak základnej umeleckej školy v 
individuálnej forme vzdelávania 47 1 514,84 71 197,48 

2. Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 
forme vzdelávania 39 494,64 19 290,96 

 SPOLU - - 90 488,44 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku za obdobie 
október 2022 - november 2022 vo výške 8 496 € mesačne a za mesiac december vo výške 
8 496,13 € na základe nasledujúceho odpočtu: 

poskytnuté finančné prostriedky za obdobie január 2022 – september 2022: 
65 000,31 € 

zostatok podľa bodu 1 tohto dodatku na obdobie október 2022 – december 2022: 
25  488,13 € 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.  

5. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve 
vyhotovenia a príjemca jedno vyhotovenie. 

 
Poskytovateľ:  Príjemca: 

V Podolínci, dňa 14.09.2022 
 
 
 
 
 
 

 V Podolínci, dňa  14.09.2022 

Mesto Podolínec  Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 
Mgr. Jaroslav Seman 

primátor mesta 
 Mgr. Michal Hanečák 

štatutárny zástupca 
 


