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Dodatok č. 1  

K Zmluve  o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku uzatvorenej podľa § 6 ods. 12 
písm. b) a § 9aa  zák. 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“). 
 

Článok I. 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ:  Mesto Námestovo       

   Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  Milan Hubík, primátor mesta  

   So sídlom: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo    

   IČO: 00 314 676       

   DIČ: 2020571707       

   Názov účtu: Mesto Námestovo      

                              IBAN: SK26 5600 0000 0040 0101 4007      

( ďalej tiež len ako „ poskytovateľ “ ) 

Prijímateľ:  Bc. Erika Kráľová       

   Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  Bc. Erika Kráľová  

   So sídlom: Štefánikova 267/18, Námestovo    

   IČO: 90000285        

   IBAN: SK89 5600 0000 0040 9984 2002   

( ďalej tiež len ako „ prijímateľ “ )  

Poskytovateľ a prijímateľ (ďalej tiež len ako „ zmluvné strany ") 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

Predmetom dodatku je úprava výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku.  

 

 

Článok III. 

Dodatok k zmluve 

Ustanovenie článku II. ods. 2 zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v tomto znení:  

 

2. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi sumu vo výške 74 355 EUR ( slovom: sedemdesiatštyritisíc 

tristopäťdesiatpäť eur), ktorá je určená súčinom výšky aktuálneho jednotkového koeficientu 

na rok 2022 , príslušným koeficientom z nariadenia vlády č. 668/2004  a počtom detí z výkazu 

V 40-01 podľa stavu k 15. septembru 2021. 

 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
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1. Tento dodatok  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a v ostatnom sa práva a povinnosti 

zmluvných strán riadia ustanoveniami Zmluvy.  

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden (1) rovnopis je určený pre 

poskytovateľa a jeden (1) pre prijímateľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami tohto 

dodatku od 1. 7. 2022. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho bez výhrad podpisujú.  

 

 

V Námestove dňa .....................................         V .................................... dňa .................... 

 

 

 

 

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

          Poskytovateľ                      Prijímateľ 

 

 

 

 

 

 


