
Zmluva o finančnom vysporiadaní 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
 
 
 
Poskytovateľ: Mesto Vrbové 

 Zastúpené: Dott. Mgr. Ema Maggiová – primátorka mesta 
 Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
 č. ú.: 5209169002/5600 
 IBAN: SK63 5600 0000 0052 0916 9002 
 IČO: 00313190 
 DIČ: 2020531040 
 (ďalej poskytovateľ) 
 

Príjemca:  Obec Krakovany 
Zastúpená: Mgr. František Klinovský – starosta obce 
Sídlo: Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
č. ú.: 5206845001/5600 
IBAN: SK51 5600 0000 0052 0684 5001 
IČO: 00312681 
DIČ: 2020530908 
(ďalej príjemca) 

 
 
Poskytovateľ a príjemca sú zriaďovateľmi základných škôl (ZŠ) v rámci svojho katastrálneho 
územia. ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové, 
majú zriadené školské jedálne, ktoré zabezpečujú výrobu jedál a nápojov pre školy podľa 
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. Vzhľadom k tomu, že časť žiakov z obce 
Krakovany, ktorí navštevujú druhý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Komenského vo Vrbovom sa 
stravuje v školskej jedálni ZŠ Krakovany, zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za 
nasledovných vzájomne dohodnutých podmienok: 
 
 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov 

pre žiakov ZŠ Krakovany a to medzi mestom Vrbové (poskytovateľ), ktoré je 
zriaďovateľom ZŠ Školská a ZŠ Komenského Vrbové a obcou Krakovany (príjemca), 
ktorá je zriaďovateľom ZŠ v Krakovanoch. 

 
2. V systéme financovania zariadení školského stravovania sa nesleduje konkrétny 

stravovaný žiak, ale potencionálny stravník. Finančné prostriedky v zmysle uvedeného na 
potencionálnych stravníkov II. stupňa ZŠ z Krakovian, ktorí sa stravujú v školskej jedálni 
ZŠ Krakovany si môže uplatniť v rámci podielových daní iba mesto Vrbové. 

 



II. 
Finančné vysporiadanie 

 
1. Poskytovateľ a príjemca sa vzájomne dohodli, že alikvotná časť z objemu finančných 

prostriedkov, ktoré si uplatňuje mesto Vrbové v systéme financovania školského 
stravovania v rámci podielových daní na zariadenie školského stravovania, bude 
poskytovateľom poukázaná na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to v sume 
1 427,00 EUR na rok 2015. Splatnosť do 30. 04. 2015. 

 
2. Obec Krakovany po obdržaní finančných prostriedkov uvedených v bode 1. tohto článku, 

použije finančné prostriedky na bežné výdavky školskej jedálne ZŠ Krakovany. 
 
 

III. 
Ostatné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zastavenia prevádzky školskej jedálne na 

Základnej škole Krakovany túto skutočnosť okamžite nahlásia poskytovateľovi. 
 
2. Ku dnu skončenia prevádzky ŠJ prináleží príjemcovi alikvotná časť finančných 

prostriedkov. 
 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Túto zmluvu možno meniť po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, a to 

formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

 
2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia (§ 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka). Platnosť a účinnosť zmluvy končí dňom 31. 12. 2015. 

 
3.  Zmluva sa uzatvára v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 

vyhotovenia. 
 
 
Vo Vrbovom dňa 15. 04. 2015 
 
 
 
 
 
...........................................          ........................................... 
             príjemca             poskytovateľ 
 

Obec Krakovany           Mesto Vrbové 
Mgr. František Klinovský, v. r.         Dott. Mgr. Ema Maggiová, v. r. 
starosta obce            primátorka mesta 
 


