
DOHODA 
o poskytnutí dotácie z MF SR na zabezpečenie zvýšenia platov 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

l. Mesto Bánovce nad Bebravou 
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 111, 957 Ol Bánovce nad Bebravou 
IČO: OO 310 182 
DIČ:2021053320 
Štatutárny zástupca: Marián Chovanec, primátor mesta 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany, expozitúra Bánovce nad Bebravou 
Číslo účtu: l 
(ďalej len prijímateľ) 

2. Obec Horné Naštice 
Sídlo: Obecný úrad č. 75, 956 41 Horné Naštice 
IČO: 00310433 
Štatutárny zástupca: Jozef Hedera, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 
Číslo účtu: O 

(ďalej len poskytovateľ) 

I. 
. Predmet dohody 

l. · Predmetom dohody je úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri 
zabezpečovaní zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného 
z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5, ods. 2 zákona 
č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013 a podľa § 7, ods. 2 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Poskytovateľ obdržal finančné prostriedky na úpravu platových taríf pedagogickým 
zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom zodpovedajúce úrovni 5% tarifných 
platov na obdobie roku 2013, ako dotáciu na základe uznesenia vlády SR. 

II. 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

l . Keďže poskytovateľ nie je zriaďovateľom základnej školy a deti z Obce Horné Naštice 
plnia povinnú školskú dochádzku v spoločných školských obvodoch na základných 
školách prijímateľa, poskytne poskytovateľ finančné prostriedky dotácie, špecifikovanej 
v čl. I., ods. 2. tejto zmluvy v súlade s ich účelovým určením prijímateľovi. 

2. Podľa § 7, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnuté finančné prostriedky 
podliehajú ročnému zúčtovaniu, ktoré poskytovateľ v súčirmosti s prijímateľom vykoná 
najneskôr do 31.12. príslušného roka. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje finančné prostriedky dotácie, špecifikovanej v čl. I., ods. 2. 
tejto zmluvy poskytnúť, bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, do l O 
pracovných dní po dni nadobudnutia účinnosti tejto dohody, alebo vždy do l O 
pracovných dní odo dňa poskytnutia dotácie, na úhradu nákladov súvisiacich s úpravou 
platových taríf pedagogickým zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom 
finančné prostriedky vo výške 70 €. 



l 
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III. 
Záverečné ustanovenia 

Na právne vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2013 a vyhotovuje sa 
v 3 origináloch, z ktorých dva obdrží prijímateľ a jeden poskytovateľ. 

3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 
na§ 47a, ods. l zák. č . 4011964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení). 

V Bánovciach nad Bebravou di'ía 29. 11.2013 

Za prijímateľa: 

l ' 

Marián Chovanec 
primátor mesta 

Za poskytovateľa: 
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