
Poskytovatel': 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 

Dohoda u ukončení 
Zmluvy č. 26/2016 - OŠMŠ 

o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku,
uzatvorenú dňa 14.12.2016 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Mgr. Juraj Draba, MBA, MA 
360 63 606 
2021 6083 369 
 

(ďalej len „poskytovatel' alebo „BSK") 
a 

Prijímatel': 
sídlo. 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 

Mária Šefčíková 
Krížna 26, 811 07 Bratislava 
3205 6699 
1024 8129 76 
 
zapísaný v Živnostenskom registri OÚ BA pod č. 101-880 

(ďalej len „prijímatel"') 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 

Čl. li. 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili v zmysle§ 9 ods. 12 písm. b) až h) 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 a VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných
príjmov BSK jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovatel'skej p6sobnosti
BSK a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám
a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovatel'skej p6sobnosti BSK dňa
14.12.2016 Zmluvu o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímatel'ovi v súlade so Všeobecnej
závazným nariadením BSK. Dotácia sa poskytuje prijímatel'ovi podl'a preukázaného
počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a podl'a schválenej výšky
normatívu na žiaka na príslušný kalendárny rok. Poskytovatel' poskytuje prijímatel'ovi
dotáciu v mesačných splátkach vo výške 1/12 s lehotou splatnosti do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.



ČL Ill 

Predmet dohody 

1. Prijímater listom zo dňa 24.04.2019 oznámi.1 poskytovatel'ovi ukončenie
prevádzkovania Súkromnej školskej jedálne, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava
ku dňu 31.08.2019 z dóvodu odchodu do dóchodku..

2. Vzhfadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvy
č. 26/2016 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku zo dňa
14.12.2016.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú voči sebe ku dňu podpisu tejto dohody
žiadne nevysporiadané závazky.

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu
po jednom originálnom vyhotovení a jedno vyhotovenie pre Okresný súd
Bratislava 111.

2. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranamí
a účinnost' v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dókladne prečítali,
jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u prostú
akýchkol'vek omylov, že túto dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

• v 2 5. 10. 2019 
V Brat1slave, dna : .................... . 

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

Márig Šefčíková 
.\ A , • C.: r.-,• , 
H·�ana oJC�UKOVa 

f<rížna 26 
811 07 Bratisf ava

Odpor1&Qň �é�t(,99

2 9. 1D, 2019 
V Bratislave, dňa: ....................... . 

l -- • ; 

........... :· .. , ... t -�:_:�-" .�: ... 

uraj raba, MBA;.MA.; .. · _ _. 
Predseda · · ,. · · -.-/y 
' 
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