
ZMLUVA
o uhrádzaní prevádzkových nákladov detských jasieľ materským školám
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:
Škola: Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica
zastúpená: Martou Žuffovou, riaditeľkou MŠ
sídlo: Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 42152526
číslo účtu: 2893341011/5600

ako správca budov a zariadení materskej školy a detských jasieľ 
a

Mesto Považská Bystrica

zastúpené: doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD.
primátorom mesta 

sídlo: Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00317667
číslo účtu : 19627-372/0200
ako prevádzkovateľ detských jasieľ.

Článok I 
Predmet zmluvy

1. Mesto prevádzkuje detské jasle v budove, ktorej je vlastníkom, a ktorá je v správe 
materskej školy. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o poskytovaní niektorých 
služieb materskou školou detským jasliam, úhrada za tieto služby a úhrada 
prevádzkových nákladov detských jasieľ v materskej škole.

2. Poskytované služby sú:

- pranie a žehlenie bielizne a ostatného textilu podľa potrieb detských jasieľ
- poskytovanie stravy zamestnancom detských jasieľ
- poskytovanie stravy deťom v detských jasliach.

3. Prevádzkové náklady detských jasieľ sú:

- náklady na teplo a teplú úžitkovú vodu
- elektrickú energiu
- vodné a stočné za studenú vodu.

Článok II
Úhrada služieb a prevádzkových nákladov

1. Úhrada nákladov za poskytnuté služby bude vypočítaná podľa skutočného objemu 
textilu a množstva odobranej stravy zamestnancami a ceny za jednotku (kg, ks) 
podľa vnútorných predpisov školy, najviac do jednej tretiny celkovej výšky 
finančných prostriedkov schválených na tento účel v rozpočte mesta.

2. Náklady na nákup potravín na prípravu jedla dieťaťu v jasliach uhrádza zákonný 
zástupca v plnej výške priamo materskej škole, ktorej súčasťou je školská jedáleň. 
Na režijné náklady na prípravu jedla čiastočne prispieva zákonný zástupca priamo
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materskej škole a ostatné sú napočítané v rozpočte školy na kalendárny rok. 
Náklady na prípravu stravy deťom v detských jasliach nebudú prefakturované.

3 Pretože priestory detských jasieľ nemajú samostatné merače spotrebovaných 
energií a vody, materská škola uhradí dodávateľom celkové fakturované náklady 
za školu aj jasle.

4. Následne prepočíta fakturované náklady na jedno dieťa školy a jaslí a vypočíta 
pomernú časť prevádzkových nákladov pripadajúcich na detské jasle podľa počtu 
všetkých detí v jasliach, najviac do jednej tretiny celkovej výšky finančných 
prostriedkov schválených na tento účel v rozpočte mesta.

5. Materská škola vystaví prevádzkovateľovi detských jasieľ faktúry za poskytnuté 
služby vypočítané podľa bodu 2 a vypočítanú pomernú časť prevádzkových 
nákladov podľa bodu 3 raz za tri mesiace kalendárneho roka, poslednú najneskôr 
do 30. novembra a doručí ich osobne alebo poštou do podateľne mesta.

6. Prevádzkovateľ jaslí uhradí vystavené faktúry po preverení, či sú v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, v lehote splatnosti bezhotovostne na účet školy.

Článok III 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po 
vzájomnej dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.

2. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po 
podpise škola dostane jeden a prevádzkovateľ jaslí tri rovnopisy.

5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a 
tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju 
podpisujú.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Marta Žuffová 
riaditeľka MŠ
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