Reg.

čís l o :

12 13/2018-M_ORF

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71
ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o z mene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten s ký zákon) v znení
nes korších predpisov
v znení neskorších predpisov
na rozpočtový rok 2018

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1

Poskytovateľ :

Mini sterstvo práce, sociálnych vecí
republ iky
Špitá lska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
0068 11 56
Štátna pokladnica

Názov:

a rodiny

S lovenskej

Adresa/síd lo:
IČO:
Bankové spojenie :
Č ís lo účtu vo formáte
SK 17 8 180 0000 0070 001 O 6819
IBAN:
Zastúpený:
Ing. Jozef Vančo, generálny tajomník s lužobného úradu
(ďa l ej len „poskytovate!"' a lebo „ministerstvo")
1.2

Prijímateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom
Názov obce:
Bratislavská 434/9, 0 18 4 1 Dubnica nad Váhom
Adresa/sídlo:
IČO:
003 17209
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu vo formáte
IBAN:
SK 12 5600 0000 0044 0503 70 1O
Zastúpený:
Ing. Jozef Gašparík, primátor
(ďa l ej len „prij ímatel"')
(poskytovateľ

1.3

a

prijímate ľ

spolu

ďal ej

aj ako „zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dohod li na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na poskytovan ie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa
§ 7 1 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/ 199 1 Zb. o ž ivnostenskom pod nikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení nesko rš ích predpisov na rozpoč tový rok 20 18 (ďalej len „zmluva").
Z mluva je uzatvorená podľa § 78 d ods. 1 písm. a) a od s. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/J 99 1 Z b. o ž ivnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách"), § 51 zákona č. 40/J 964 Zb.
Obči an sky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „O bč i ansky zákonník")
a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových prav idlách verejnej správy
a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov v znení neskorších predp isov (ďa l ej len
,.zákon o rozpočtových pravidlách").

Predmet zmluvy a

2. 1

účel

Článok II.
poskytnutia

finančného

príspevku

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pri poskytnutí finančné ho príspevku na poskytovanie sociálnej služby
v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 7 1 ods. 7 zákona o sociálnych službách
(ďa lej len „finančný príspevok") na rozpočtový rok 2018 prijímateľovi zo strany
poskytovateľa .

2.2

Účelom poskytnutia tohto finančného príspevku je zabezpečenie dostupnosti sociálnych
služ ieb pre prijímateľov sociálnych služieb spo lufinancovaním sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie (ďa l ej aj ako „zariadenie"),
v ktorých prijímateľ poskytuje sociálne služby a lebo ktoré prijímateľ zriadil alebo ako
jediný zaklad ateľ založil a ktorými sú:
- nocľaháreň (§ 25 zákona o sociálnych službách)

2.3

Prij ímateľ

2.4

sa zaväzuje použi ť poskytnutý finančný príspevok v súlade s podmienkami
ustanovenými v zákone o sociálnych službách a v tej to zmluve a pri poskytovan í
sociál nej služby v zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v ktorých
prijímate ľ poskytuj e sociálnu službu , dodrž i avať zákon o sociálnych službách
a všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpeč i ť aby tento záv:äzok plnili aj ním
zriadené a lebo založené zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určen ý.
eodde lite ľno u súčasťou

tejto zmluvy je príloha

č.

1.

Článok III.
Podmienky poskytnutia finančného príspevku

3. 1

Finančný príspevok na rozpočtový rok 20 18 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť
na základe riadne podanej a úplnej písomnej žiadosti prijímate ľa poskytovateľov i podľa
§ 78b ods. 1 až 3 zákona o sociálnych službách účinného do 3 1. decembra 20 17
a s poukazom na § 11 Oag ods. 1 písm . b) zákona o sociálnych službách.

3.2

Poskytovateľ

sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi
formou bežných výdavkov v celkovej sume
štyristo eur) v súlade s prílohou č. 1 tejto zm luvy.

3.3

F inanč ný príspevok vypláca poskytovateľ z rozpočtovej kapitoly mini sterstva formo u
bežného transferu bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa
uvedený v bode 1.2 č l ánku I. tej to zmluvy štvrťročne vo výške 25% zo sumy uvedenej
v bode 3.2 tohto č l ánku zmluvy, v prvom štvrťroku do 1O pracovných dní
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a v druhom až štvrtom štvrťroku
do 1O pracovných dní príslušného štvrt'roka rozpočtového roku 20 18, ak táto zmluva
neustanovuj e inak.
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účel ovo

viazaný finan čný príspevok
8 400,00 eur (slovom: osemtisíc

3.4

Prijímate ľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok v sume určenej pre jednotli vé
zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je tento finančný príspevok určený ,
v súlade so zákonom o sociálnych službách a touto zmluvou , a to vý lučne
na spolufinancovanie ekonom icky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5
zákona o sociálnych službách na odborné činnosti , obslužné č innosti a ďal š i e č innosti
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotli vé druhy zariadení, pre ktoré je
tento finančn ý príspevok určený, v období od 1. !. 20 18 do 3 1. 12. 2018.

3.5

Účelom poskytovania tohto finančného príspevku je spolufinancovanie ekonomicky
oprávnených nákladov na odborné či nnosti , obslužné č inno sti a ďal šie č inno st i len
v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh sociálnej
služby v jednotlivých zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 tej to zmluvy: Konkreti zác ia
finančného príspevku na poskytovanie soc iálnej s lužby v zariadeni ach krízovej
intervencie (ďa l ej len „príloha č. l "), a to vo výške určenej pre jednotlivé zari aden ia
podľa prílohy č. 4a k zákonu o sociálnych službách, podľa druhu soc iálnej služby
a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb
vedenom príslušným vyšším územným celkom (ďalej Jen „register"). Výška finančného
príspevku v č l enení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré j e tento finanč ný príspevok
určený a počtu miest v týchto zariadeniach je bli žšie konkretizovaná v prílohe č . 1 tejto
zml uvy.

3.6

Podmienkou vyplatenia finančného príspevku určeného pre jednotli vé zariadenia
uvedené v prílohe č. 1 tejto zm luvy na každ ý nasledujúci štvrťrok príslušného
rozpočtového roka je, že
a) poskytovateľ sociálnej služby v tomto zariadení nemá evidované daňové nedoplatky
u m iestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poi stnom na verejné zdravotné
poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, inak sa vyplatenie tohto finančné ho príspevku do doby splnenia tejto
podm ienky dočasne pozastav í,
b) prijímateľ neprestal spÍňať podmienky na uzatvorenie tej to zmluvy a podmienky
na poskytnutie finančného príspevku, inak, ak nejde o podmienku podľa písmena a),
nárok na vyplatenie tohto finančného príspevku určeného pre toto zariadenie
na nasledujúci štvrťrok zaniká,
c) prijímateľ predloží štv11'ročné zúčtovanie finančného príspevku a vráti pomernú
časť finan čného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok za neobsade né miesta
v zariadení vyplývajúce zo štvrťročného zúčtovani a podľa bodu 4.4 č lánku IV. tejto
zm luvy, inak sa vyplatenie tohto finančného príspevku do doby splnenia tejto
podmienky dočasne pozastaví,
d) prijímateľ neporušil povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinno sť
pri jeho používaní podľa § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, inak nárok
na vyplatenie tohto finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok zaniká.

3.7

Ak prijímateľ, ktorému poskytovateľ poskytol finančný príspevok na rozpočtový rok
20 17, nepred loží poskytovateľovi zúčtovanie tohto finanč né ho príspevku so štátnym
rozpočtom najneskôr do 3 1. marca 20 18 a nevráti na prís lušný účet mi nisterstva
nevyčerpaný finančný príspevok vyplývaj úci z tohto zúčtovani a, neoprávnene použitý
finančný príspevok na rozpočtový rok 20 17 a výnosy z poskytnutého finančného
príspevku na rozpočtový rok 201 7, a nezašle mini sterstvu písomnou formou avízo
o výške vrátených finančnýc h prostriedkov a výnosov z poskytnutého finančné ho
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príspevku na rozpočtový rok 20 17 podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
na rozpočtový rok 201 7 s uvedením reg. čís la zmluvy o poskytnutí tohto finančného
príspevku na rozpočtový rok 20 17, poskytovateľ pozastaví vyplatenie fi nančného
príspevku podľa tejto zmluvy na druhý štvrťrok až štvrtý štvrťrok 20 18, a to až do doby
predloženia tohto zúčtovania poskytovateľovi a vrátenia tohto nevyčerpaného
finan čného príspevku vyplývajúceho zo zúčtovania, neoprávnene použitého finančného
príspevku a výnosov z poskytnutého finančného príspevku na príslušný účet
ministerstva podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 20 17
a zaslania tohto písomného avíza na adresu síd la poskytovateľa uvedenú v bode 1.1
článku I. tejto zmluvy.
3.8

Poskytnutie finančného príspevku na základe tejto zmluvy sa považuj e v zmysle zákona
č. 357/20 15 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďal ej len „zákon o finančnej kontrole a audite") za poskytnutie verejných financií ,
na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

3.9

Ak poskyto vateľ zistí nedostatky pri hospodárení s finančným príspevkom a účelnosťo u
jeho použitia v konkrétnom zariadení , pre ktoré je finančný príspevok určený alebo
nedodržiavanie plnenia záväzkov prijímateľa z tejto zmluvy, poskytovateľ môže
vyplateni e finančného príspevku podľa tej to zmluvy alebo vyplatenie finančného
príspevku pre konkrétne zariadenie, pre ktoré je finančný príspevok určený, dočasne
pozastaviť do doby odstránenia zistených nedostatkov. Ak je na základe zistení
naplnený niektorý z dôvodov podľa bodu 7.5 článku VII. tejto zmluvy, poskytovateľ je
oprávnený od tejto zmluvy od stúpiť.

3 .1 O Ak

po skytovateľ

podá príslušnému vyss1emu územnému celku podnet na výmaz
sociálnej služby v konkrétnom zariadení z regi stra, alebo podnet
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na kontrolu plnenia hygienických podmienok na poskytovanie
sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, pre ktoré j e
finančn ý príspevok určený, poskytovateľ môže dočasne pozastaviť vyplatenie
finančného príspevku podľa tejto zmluvy alebo dočasne pozastaviť vyplatenie
finančného príspevku pre konkrétne zariadenie, pre ktoré je finančný príspevok podľa
tejto zmluvy určený, a to do doby ukončenia príslušného konania a jeho záverov.
poskytovateľa

3. 11 Ak sa voči poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení , pre ktoré j e finančný príspevok
určený, ako povinnému, vedie exekučné konanie alebo sa voči nemu vedie trestné
konanie a trestná č innosť priamo alebo nepriamo súvisí s plnením tejto zmluvy alebo
predmetom č innosti poskytovateľa sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný
príspevok u rčený, poskytovateľ môže vyplatenie finančného príspevku pre toto
zariadenie na ďal šie obdobie pozastavi ť, a to do doby skončenia exekučného konania
alebo trestného konania. Prijímateľ je povinný o skutočnostiac h uvedených
v predchádzajúcej vete bezodkl adne informo vať poskytovateľa.
3. 12 Nárok na finančný príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení
nevzniká na také miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu
a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
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b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby
bola uzatvorená.
3. 13

Prijímateľ

je povinný v i esť alebo zabezpečiť vedenie evidencie počtu neobsadených
miest v zariadení podľa bodu 3.12 tohto čl án k u zmluvy v č l enení podľa jednotl ivých
zariadení, ktorá obsahuje evidenciu neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby, ktorá
trvá viac ako jeden deň, pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je finanč n ý príspevok
určený .

3. 14

Prijímateľ

je povinný vrátiť po s k ytovateľovi pomernú časť poskytnutého fi nančného
príspevku za obdobie, v ktorom bolo neobsadené miesto v zariadení pod ľa bodu 3. 12
tohto čl ánku zmluvy, pod ľa trvania tohto neobsadenia od prvého dňa neobsadenia tohto
mi esta.

3.1 5 Na úče l y výpočtu pomernej časti finančného príspevku sa suma fi nančného príspevku
na jedno miesto na jeden deň určí ako 1/365 zo sumy fi nančného príspevku
poskytnutého prijímateľov i na základe tejto zmluvy na rozpočtový rok 20 18 na jedno
miesto v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
3. 16

P rijímateľ

je povinný, v č l e nen í podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je finančný
príspevok určený, v i esť alebo za bezpeč i ť vedenie
a) poskytnutého fina n čné ho príspevku na osobitnom účte v banke,
b) samostatnej analytickej ev idencie o použití tohto finančného príspevku, vrátane
účtovnej evidencie,
c) príjmov a výdavkov spojených s poskytovaním odborných č innost í , obslužných
činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom pre poskytovaný druh sociálnej
služby v účtovníctve oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami
alebo inou činnosťou po sk ytovate ľa tejto sociálnej služby.

3. 17

árok na poskytnutie finanč ného príspevku prijímateľov i nevznikne skôr ako dňom
začatia poskytovania soc iálnej služby. Ak poskytovateľ soc iálnej služby v zariadení,
pre ktoré je tento finančný príspevok určený, nezačne poskytovať soc iálnu službu
v tomto zariadení, ku dňu zap ísanému v registri, vznikne prij ímateľov i nárok
na poskytnutie finančného príspevku až odo dňa skutočného začati a poskytovania
sociálnej služby. Zmenu dňa začatia poskytovania sociálnej služby oproti tomuto údaju
zapísanému v registri je p rijímateľ povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi.
Použitie poskytnutého finančného príspevku v prípade, že zariadenie, ktorému bol tento
fina nčný príspevok určen ý, nezača l o sociálnu službu poskytovať, sa považuje
za neoprávnené použitie finančného príspevku s pov innosťo u jeho vráteni a podľa bodu
6. 11 písm. b) č l ánku VI. tejto zmluvy.

3. 18 Nárok na finančný príspevok nevzniká na miesto v zariadení, ktoré prijímateľ alebo ním
zriadené alebo založené zariadenie, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, zruší
na základe zápisu do registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku na rozpočtový rok 20 18, oproti stavu uvedenému v tejto písomnej
žiadosti. Použitie finančného príspevku na miesto v zariadení uvedené
v predchádzajúcej vete sa považuje za neoprávnené použitie finančného príspevku
s povinn osťo u jeho vrátenia podľa bodu 6. 11 písm. b) č lánku VI. tejto zmluvy.
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3.1 9 Nárok na finančný príspevok nevzniká, ak poskytovate ľ sociálnej služby v zariadení,
pre ktoré je finanč ný príspevok určený, nezač ne poskytovať túto sociálnu službu
do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra. Použitie finančného príspevku pre
zariadenie uvedené v predchádzaj úcej vete sa považuje za neoprávnené použitie
finanč ného príspevku s povinnosťou j eho vrátenia podľa bodu 6.11 písm. a) č l ánku Vl.
tejto zmluvy.
3 .20

Finančný

príspevok je zlučiteľný s podporou poskytnutou z rozpočtu obcí alebo vyšších
územných celkov, štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskych
spoločenstiev, pokiaľ to pravidlá pre poskytnutie týchto podpôr nevylučujú .

3.2 1 Ustanovením bodu 7.1 článku VII. tejto zmluvy, ktoré upravuje uzatvorenie tejto
zmluvy na dobu určitú, a to od úč innosti tejto zmluvy do 3 1. marca 201 9, nie sú
dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú
zmluvné strany právo si upl atniť po 3 1. marci 201 9. T ieto práva a povinnosti
zmluvných strán ostávaj ú zachované aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1

P rijímate ľ

sa zaväzuje, že nebude poskytovať sociálnu službu .v zariadení uvedenom
v prílohe č . 1 tejto zmluvy s c ie ľom dosiahnutia zisku a zabezpeč í , aby tento záväzok
plnili aj ním zriadené alebo založené zariadeni a, uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Tento záväzok zabezpečuj e , aby poskyt ovanie sociálnej služby v zariadení nebolo
podnikaním podľa osobitných predpisov, napr. pod ľa zákona č. 5 131199 1 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 4 55/ 199 1 Z b. o ž ivnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4 .2

Prijímateľ

príspevok len na konkrétny účel uvedený v tejto
zmluve s povinnosťou dodržiavať zmluvné podmienky, za ktorých sa finančný
príspevok poskytol a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.3

Poskytnutý fi nančný príspevok je prijímateľ povinný použi ť alebo zabezpeči ť, aby tento
finančný príspevok použili ním zriadené alebo založené zari adenia, uvedené v prílohe
č . 1 tejto zmluvy, výhradne na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených
v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách na odborné č innosti , obslužné č innosti
a ďa lšie činno sti len v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách
pre poskytovaný druh sociálnej služby v členení podľa jednotlivých zariadení
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, vyplatených z účtu prijímateľa do 3 1. 12. 2018.
Na úče l y tejto zmluvy sú oprávnenými aj ekonomicky oprávnené náklady pod ľa prvej
vety vynaložené od 1. j anuára 2018 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak táto
zmluva neustanovuj e inak.

4.4

Prijímateľ

sa zaväzuje

použiť finančný

alebo ním zriadené alebo založené zariadenie j e povinný predl ožiť štvrťročné
zúčtovanie finanč ného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok 2018 za neobsadené
miesta v zariadení v č l enení podľa jednotlivých zariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
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príspevku podlieha povinnému rocnemu zúčtovaniu so štátnym
rozpočtom , ktorého spôsob určuje pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky
na zúčtovanie finančnýc h vzťahov so štátnym rozpočtom pre ústredné orgány štátnej
správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové
organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Zúčtovan i e finančného príspevku prijímateľ predloží poskytovateľov i v termíne od 1.
januára do 31. marca 2019 v súlade s usmernením po skytovateľa k tomuto zúčtovaniu ,
zverejneným na webovom sídle ministerstva.
Použitie

finančného

4.6

Ak vyšší územný celok rozhodne o výmaze prijímateľa, alebo ním zriadeného alebo
založeného zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako poskytovateľa
sociálnej služby v zariadení, z registra, je prijímateľ povinný túto skutočnosť písomne
oznámiť poskytovate ľo v i do 1O dní od nadobudnutia úč innosti výmazu z registra, urobi ť
zúčtovanie finančného príspevku ku dňu výmazu, zaslať na príslušný účet mini sterstva
nevyčerpaný finančn ý príspevok vyplývaj úci zo zúčtovania a zaslať písomnou formou
avízo s uvedením reg. čí s la tejto zmluvy a výšky vrátených finančných prostriedkov
v č l enení podľa jednotlivých zariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy na adresu
sídla poskytovateľa uvedenú v bode 1.1 článku I. tejto zmluvy, a to najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa výmazu z registra.

4.7

Ak prijímate ľ , ktorý j e poskytovateľom sociálnej služby, alebo ním zriadené alebo
založené zariadenie, pre ktoré j e finančný prí spevok určený, po doručení písomnej
žiadosti o poskytnutie finančné ho príspevku na rozpočtový rok 2018 poskytovateľov i
podľa § 78b ods. 1 až 3 zákona o sociálnych službách úč inného do 31 decembra 2017,
v termíne od !. augusta do 30. septembra 2017 a s poukazom na § 11 Oag ods. 1 písm. b)
zákona o sociálnych službách, nezačne po skytovať sociálnu službu ku dňu začatia
poskytovania tejto sociálnej služby zapísanému v registri, prijímateľ je povinný túto
skutočnosť a zároveň s kutočný deň začatia po skytovania sociálnej služby oznámiť
poskytovateľovi do 1O dní od nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu
zapísanému v registri; túto povinnosť plní prijímateľ aj za zari adenia ním zriadené alebo
založené, pre ktoré je tento finančn ý príspevok určený. Ak prijímateľ nevráti
poskytovateľovi na príslušný účet ministerstva nevyčerpanú pomernú časť finančné ho
príspevku ku dňu začati a poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného
zúčtovania finančného príspevku a nezašle ministerstvu písomnou formou avízo
o výške vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku
s uvedením reg. čísla zmluvy, poskytovateľ pozastaví vyplatenie finančné ho príspevku
podľa tejto zmluvy, a to do doby predloženia tohto zúčtovania po skytovateľovi
a vrátenia tohto nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho z nezačatia
poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri na príslušný účet
ministerstva podľa zm luvy . Na určenie pomerného krátenia sa vzťahuj e bod 3. 15 článku
III. tejto zmluvy rovnako.

4.8

Ak prijímateľ, ktorý je poskyto vateľom sociálnej služby, alebo ním zriadené alebo
založené zariadenie, pre ktoré je finanč n ý príspevok určen ý, po doručení písomnej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2018 po skytovate ľov i
podľa§ 78b ods. 1 až 3 zákona o sociálnych službách účinné ho do 3 1 decembra 2017,
v termíne od 1. augusta do 30. septembra 2017 a s poukazom na § 11 Oag ods. 1 písm. b)
zákona o sociálnych službách, nezačne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu
do registra poskytovať sociálnu službu, poskytnutý finančný príspevok je povinný vrátiť
do 1O dní po uplynutí 6 mesiacov na príslušný účet poskytovateľa. Posk ytovateľ podá
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príslušnému vyss1emu územnému celku podnet na výmaz po s kytovateľa soc iálnej
služby v konkrétnom zariadení z registra poskytovateľov sociálnych služieb a pozastaví
vyplatenie finančného príspevku pre toto konkrétne zariadenie do doby ukončeni a
príslušného konania a jeho záverov.
4.9

Ak prijímateľ po uzatvorení tejto zmluvy na základe vykonaného zápisu do registra
zníži počet miest v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený v prílohe č. l
tejto zmluvy, prijímateľ a poskytovate ľ sú povinní uzatvo riť dodatok k tejto zm luve,
ktorým sa finančný príspevok od nasledujúceho štvrťroka, po ktorom bol tento finanč ný
príspevok už vyplatený, pomerne kráti ; na určeni e pomerného krátenia sa vzťahuj e bod
3.1 5 č lánku lll. tejto zmluvy rovnako.

4.1 O

Prijímateľ

je povinný bezodk ladne písomne oznámiť poskytovateľovi akékoľvek ďal š i e
zmeny vykonané na základe zápisu v registri a predložiť aktuálny výpis z registra, ak
nejde o formálnu zmenu, ktorá nemá vplyv na trvanie podmienok, na základe ktorých
bo l finančný príspevok poskytnutý. Nesp lnenie povinnosti je dôvodom na pozastavenie
vyplatenia finančného príspevku do doby vyspo riadania s tým súvisiacich záväzkov.

4.11

Prijímateľ

je povinný do 14 dní písomne inforn1ovať poskytovateľa o všetkých
zmenách, ktoré by mohli pri vymáhaní zadržaných alebo neoprávnene použitých
finančných prostriedkov zhorš i ť jeho pozíciu veriteľa alebo vymož ite ľn osť jeho
pohľadávky. Najmä je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
poskytovateľovi skutoč nosti , ktoré majú alebo môžu mať za následok zánik
poskytovateľa sociálnej služby v zariadení , pre ktoré je finančný príspevok urče n ý, jeho
transformáciu, zlúčeni e alebo splynutie s iným subjektom, skončenie poskytovania
soc iálnej služby poskytovateľom soc iálnej služby v zariadení, pre ktoré j e finančný
príspevok určený, zmenu štatutárneho orgánu prijímateľa, zmenu jeho ad resy sídla
alebo zmenu jeho bankového spojenia. Nesplnenie povinnosti je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa v súlade s bodom 7 .5 č l ánku VII. tejto
zmluvy.

4. 12 Za hospodárne, efektívne, úč inné a úče lné použitie poskytnutého finančného príspevku
podľa zákona o rozpočtových pravidlách zodpovedá jeho prijímateľ. Prijímateľ je
zárovef1 povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva o s kutočno stiach týkajúcich sa
če rpania finančn ého príspevku podľa bodu 3. 16 č l ánku III. tej to zmluvy v súlade
so zákonom č . 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďa l ej len
„zákon o účtovníctve").
4. 13 Pri obstarávaní tovarov a služieb je prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
č. 343/20 15 Z. z. o verej nom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďa l ej len „zákon o verejnom obstarávaní").
4. 14

Prijímateľ

berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archi vovať
dokumentáciu súvisiacu s použitím finančného príspevku je povinný strpi eť výkon
kontroly zo strany oprávnených osôb.
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Článok V.
Mo nitoring dodržiavania plnenia záväzkov

prijím a teľa

z tejto zmluvy

5. 1

Posk ytovateľ v súvislosti s poskytnutým finančným príspevkom a dodržiavaním
podmienok, za ktorých sa poskytol, je oprávnený prostredníctvom oprávnených
štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo (ďa l ej Jen
„oprávnení zamestnanci poskytovateľa"), ked ykoľvek vyko návať monito ring
dodržiavania p lnenia záväzkov p r ijímate ľa z tejto zmluvy pri poskytovaní sociá lnej
služby po skytovateľom sociálnej služby v konkrétnom zariadení, pre ktoré je finančný
prí spevok u rčený v súlade s ustanoveniami bodov 5.3 a 5.4 to hto č l ánku zmluvy.

5.2

Prijímateľ

je povinný pri výkone monito ringu na zák lade bodu 5. 1 to hto článku zmluvy
alebo zabezpečiť oprávneným zamestnancom poskytovate ľa vstup do objektov
zariadení, v ktorých sa poskytuje sociálna služba, uvedených v prílohe č . 1 tejto zmluvy,
pred ložiť alebo zabezpeč i ť predloženie požadovaných dokladov, in fo rmáci í, vysvetlení
súvisiac ich s vykonávaným monitoringom a poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie
požadovanej s úč inno sti .
umožn i ť

5.3

bodu 5.1 tohto č lánku zm luvy sú o právnení zamestnanci
oprávnení vykonávať za prítomnosti štatutárneho orgánu prijímateľa
alebo aspoň jedného zamestnanca poskytovateľa sociálnej s lužby v konkrétnom
zariadení, pre ktoré j e finanč n ý príspevok urče ný.
Moni toring

podľa

poskytovate ľa

5.4

Skutočno sti

zistené výkonom monitoringu podľa bodu 5.1 to hto č l ánku zmluvy spolu
s uvedením zistených porušení ko nkrétnych záväzkov prij ímateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy, poskytovateľ písomne oznámi prijímateľovi do 15 pracovných dní po ukončení
tohto monitoringu.

Člán ok VI.
Ostatné ustanovenia zmluvy

6. 1

Výnosy z finančného príspevku sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnosy z finanč né ho
príspevku , nevyčerpaný finančný príspevok a neoprávnene použitý finančný príspevok
j e prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi pod ľa bodu 6. 11 tohto článku
zmluvy.

6.2

V zúčtovaní za prvý, druhý a tretí štvrťrok 20 18 Je prijímateľ povinný u v iesť
a predl oži ť:
a) čís l o zmluvy, názov prijímateľa,
b) názov, alebo obchodné meno poskytovate ľa sociálnej služby v zari adení,
c) druh sociálnej služby,
d) výšku poskytnutého finančného príspevku na prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 20 18,
e) neobsadený počet miest v zariadení v df1och,
f) výšku vrátených finanč nýc h prostriedkov z poskytnutého fina nčn é ho príspevku
vyp lývajúcich zo zúčto vania prvého, druhého alebo tretieho štvrťroka 20 18,
g) prílohy, ako povinnú súčasť zúčtovan ia; usmernenie k zúčtovan i u zverejní
poskytovateľ na svoj om webovom sídle,

9

h) štatutárnym zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímateľa
opatrené vyhlásenie, že finančný príspevok bol použitý v súlade s podmienkami
tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, že bol vyčerpaný
v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku
vypl ývajúceho zo zúčtovania za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný
účet poskytovateľa.

6.3

V

záverečnom zúčtovaní

uvie sť

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

n)
o)
p)

a

za obdobie od 1. 1. 20 18 do 31. 12. 20 18 je prijímateľ povinný

predložiť:

číslo

zmluvy, názov prijímateľa,
názov, alebo obchodné meno poskyto vateľa sociálnej služby v zariadení,
druh sociálnej služby,
výšku poskytnutého finančného príspevku,
výšku preplatkov zo zúčtovania na poistnom za predchádzajúce zúčtovacie obdobie,
výšku preplatku na energiách a vode za predchád zajúce zúčtovac i e obdobie,
výšku príjmov z úhrady za soc iálnu službu od prij í mateľov sociálnej služby v roku
20 18,
výšku všetkých disponibilných finančných zdrojov, určen ých na poskytovanie
sociálnej služby v zariadení,
neobsadený počet miest v dňoc h v zariadení,
výšku nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miesta
a z dôvodu zrušenia miesta vráteného k 3 1. 12. 2018 ,
výšku nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miesta
a z dôvodu zrušenia miesta vráteného v termíne od 1. januára do 3 1. marca 20 19,
výšku disponibilných finančných zdrojov na skutočný počet klientov,
výšku všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na odborné činnosti , obslužné
činnosti a ďalšie činnosti len v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych
službách pre poskytovaný druh sociálnej služby v zariadení v roku 2018 ,
výšku vrátených finanč ných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku
vypl ývajúcich zo zúčtovania,
prílohy, ako povinnú súčasť zúčtovani a; usmernenie k zúč tovaniu zverejní
po skytovateľ na svoj om webovom sídle,
štatutárnym zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímate ľa
opatrené vyhlásenie, že finančný príspevok bol použitý v súlade s podmienkami
tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi , že bol vyčerpaný
v poskytnutej výške alebo vyhl ásenie o vrátení nevyče rpaného finančného príspevku
vypl ývajúceho zo zúčtovania neoprávnene použitého finančného príspevku
a výnosov z poskytnutého finančného príspevku na príslušný účet poskytovateľa.

6.4

Údaj e uvedené v bode 6.2 písm. b) až g) a v bode 6.3 písm. b) až o) tohto článku uvedie
prijímateľ finančného príspevku v členení podľa j ednotlivých zariadení uvedených
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

6.5

Za neobsadené miesto v zariadení pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby
v zariadení na účel y zúčto vania finančného príspevku podľa bodu 6.2 písm. e) a bodu
6.3 písm . i) tohto č l ánku zmluvy sa považuje každé také miesto v zariadení, na ktorom
sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu
neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo neprítomnosti prijímateľa
sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená. Ak miesto
v zariadení je obsadené menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa
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za obsadené miesto v zariadení a nevznikne prijímateľovi povinnosť
príspevok pos kytovateľov i podľa bodu 6.6 tohto č l ánku zm luvy.
6.6

v rát i ť finančný

Finančný

príspevok na neobsadené miesto v zar iadení podľa bodu 6.5 tohto článku je
povinný vrátiť poskytovateľovi na príslušný účet poskytovateľa uvedený
v bode 6. 11 tohto č l ánku zmluvy podľa rozsahu trvania tohto neobsadenia, a to
od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta.
prijímateľ

6.7

Ak v zariadení podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy vznikne v rámci zúčtovania za prvý,
druhý alebo tretí štvrťrok 2018 povinnosť vráti ť pomernú časť finančného príspevku
za neobsadené miesto, j e prijímateľ povinný predlož i ť toto zúčtovanie a vrát i ť za toto
miesto finančný príspevok do 7 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí
štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka, na príslušný účet ministerstva; táto
povinnosť sa rovnako vzťahuje aj na zrušenie miesta v zariadení podľa prílohy č . 1 tejto
zm luvy. Za deň vrátenia finančného príspevku podľa prvej vety sa považuje deň
pripísania finančných prostriedkov na príslušný účet posk ytovate ľa uvedený v bode
6.1 1 písm. b) tohto článku zm luvy.

6.8

sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený ,
túto sociálnu službu do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa
zápi su do registra, je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok
v poskytnutej výške na príslušný účet poskytovateľa uvedený v bode 6.11 písm. a) tohto
č l ánku zmluvy.
Ak

poskyto vate ľ

nezačne poskytovať

6.9

Ak zariaden ie uvedené v prílohe č. 1 tej to zmluvy dosiahne v rozpočtovom roku 20 18
kladný rozdiel medzi výškou všetkých disponibilných finančnýc h zdrojov podľa bodu
6.3 písm. h) tohto článku zm luvy, znížených o sumu vrátených finančných prostriedkov
z poskytnutého finan čné ho príspevku podľa bodu 6.3 písm . j) a k) tohto č lánku zm luvy,
a výškou ekonom icky oprávnených nákladov v zariadení v roku 20 18 podľa bodu 6.3
písm. m) tohto č lánku , je prijímate ľ povinný vrát iť poskytovateľovi finančný príspevok
vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na prís lušný účet posk ytovateľa uvedený
v bode 6.1 1 písm. c) tohto článku zmluvy.

6. 1O Kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom a úče l nosť jeho použ itia, vrátane
dodržiavan ia stanovených podmienok, za ktorých sa fin a nčný príspevok podľa tejto
zmluvy poskyto l a plnenia zmluvných povinností prijím ate ľa podľa tej to zmluvy, si
vyhradzuje vykon ávať poskytovateľ v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Prijímateľ berie na vedo mie, že na kontro lu použ itia finančného príspevku, vymáhanie
neoprávnene použitého finanč ného príspevku alebo neoprávnene zadržiavaného
finančného príspevku sa vzťahuj e režim upravený v osobitných právnyc h predpisoch
(napr. zákon o rozpočtovýc h pravidlách, zákon o finančnej kontrole a audite). Kontrolná
pôsobnosť iných orgánov týmto ni e je dotknutá.
6. 11 Výnosy z poskytnutého fina nčného príspevku, nevyčerpa ný finančný príspevok
a neoprávnene použitý finanč n ý príspevok sa prijímate ľ zaväzuje poukázať
bezhotovostným prevodom na príslušný účet poskytovateľa takto:
a) nevyčerpaný finančn ý príspevok na základe zúčtovania z dôvodu výmazu z registra
a nevyčerpan ý finanč ný príspevok z dôvodu nezačati a poskytovania sociálnej služby
do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa výmazu z registra poskytovate ľov sociálnych služieb
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b)

c)

d)

e)

na účet poskyto vateľa vo formáte lBAN : SK17 8180 0000 0070 0010 6819,
s variabi lným symbolom VS: 0012132018 v roku 2018,
nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadeného miesta v zariadení
v prvom , druhom alebo treťom štvrťroku , z dôvodu zrušenia miesta v zariadení,
alebo z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu začatia poskytovania
tejto sociálnej služby, zapísanému v registri, do 7 kalendárnych dní nas ledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroku , ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo
nezačati e poskytovania sociálnej služby týka, na účet poskyto vateľa vo formáte
lBAN : SK17 8180 0000 0070 0010 68 19, s variabilným symbolo m VS : 0012132018
v roku 2018,
nevyčerpan ý finančn ý príspevok z dôvodu neobsadeného miesta podľa bodu 6.7
tohto článku alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného rozdielu
podľa bodu 6.9 tohto čl ánku zmluvy v súlade so zúčtovaním na účet po skytovateľa
vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253, s variabilným symbolom VS :
00 12 1320 18 v termíne od 1. januára do 31. marca 20 19,
výnosy z poskytnutého finančného príspevku (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým
zo sumy prideleného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplatku
za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet posk ytovateľa vo formáte
IBAN: SK18 8180 0000 0070 00 10 6704, s variabilným symbo lom VS: 0012132018
najneskôr do 31. marca 2019,
neoprávnene použitý finančný príspevok na účet po skytovateľa vo formáte lBAN:
SK12 8180 0000 0070 0058 7253, s variabilným symbo lom VS : 0012 1320 18
najneskôr do troch ka lendárnych dní odo dňa do ručenia písomnej výzvy
poskyto vateľa na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov.

6.1 2 Pred poukázaním výnosov z finančného príspevku, nevyčerpaného finanč ného
príspevku alebo neoprávnene použitého finančného príspevku na účet poskytovate ľa je
prijímateľ povinný zaslať písomnou formou avízo o výške vrátených finančných
prostriedkov v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v prílohe č. l tejto
zmluvy s uvedením reg. čís l a tejto zm luvy na adresu síd la poskytovateľa uvedenú
v bode 1.1 článku I. tejto zmluvy.
6. 13

evyčerpané

finančné

prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o
pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur (slovom: päť eur) .

rozpočtových

6. 14 Nedodržanie podmienok, za ktorých sa finančný príspevok poskytol, sa bude považovať
za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31
zákona o rozpočtových pravid lách.

P latn os ť

Článok Vil.
zmluvy a spôsob uko n čenia zmluvy

určitú,

nadobudnutia

účinnosti

Zmluvné strany uzatvárajú túto zm luvu na dobu
tejto zmluvy do 31. marca 20 19.

7.2

Túto zm luvu možno ukončiť pred uplynutím doby dohodnutej v bode 7.1 tohto
zm luvy:
a) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
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odo

dňa

7. 1

č l ánku

b) písomno u výpoveďou tejto zmluvy zo strany prijímateľa alebo
c) odstúpením od tejto zmluvy zo strany poskyto vateľa.

poskytovateľa,

7.3

Prijím ate ľ a poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu na základe písomnej
výpovede kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní a začí n a
pl ynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduj e po kalendárnom mesiaci ,
v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

7.4

Upl ynutím výpovednej doby táto zmluva zaniká. Prijímateľ je povinný zúčto vať
finančný príspevok poskytnutý do doby upl ynutia výpovednej doby a vrátiť
po skyto vateľov i poskytnutý finančný príspevok použitý v rozpore s to uto zmluvou
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby.

7.5

Poskytovateľ

a)
b)

c)
d)

j e oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
účel poskytnutia finančného príspevku zanikne alebo bol zmarený,
prijímate ľ
uviedol v ž iadosti o poskytnutie finančného príspevku al ebo
v dokumentoch, ktoré sú jej prílohou, nepravdivé alebo neúplné údaje a nej de len
o formálne údaje, ktoré nemajú vplyv na nárok na finančný príspevok alebo jeho
výšku,
dôjde k výmazu pos kyto vateľa soc iálnej služby v zariadení uvedenom v prílo he č. 1
tejto zmluvy z registra poskytovateľov sociálnych služ ieb,
prijímateľ nemá obsadené žiadne miesto v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok
určen ý.

7.6

Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva a zároveň zanikajú všetky
práva a povinnosti zm luvných strán, s výnimkou povinnosti prijímateľa zúčtovať
finančný prí spevok poskytnutý do doby úč innosti odstúpenia od zmluvy a v rát iť
po skytovate ľovi poskytnutý finančn ý príspevo k použitý v rozpore s touto zmluvou
naj neskô r do 30 kal endárnych dní odo dňa úč innosti odstúpenia od zmluvy.

7.7

Zmluvné strany sa dohodli , že úč inky doručenia výpovede tejto zmluvy a účinky
doručeni a odstúpenia od tejto zmluvy podľa tohto č lánku zmluvy nastávajú tiež dňom
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľov i alebo dňo m odmietnutia prijatia zás ielky
adresátom.

7.8

Vypovedaním tej to zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných
strán nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia finančnej di sciplíny
prijíma te ľo m v súlade so záko nom o rozpočtovýc h pravidlách.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých
rozhodujúcich skutoč no stiac h , ktoré by mohli ov pl yvniť plnenie tejto zm luvy .

8.2

Táto zmluva a jej prípadné dodatky podli ehajú povinnému zverej neniu v Centrálno m
registri zmlúv vedenom Ú radom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom
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č.

21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
8.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a úč innosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom regi stri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade
s Obč i anskym zákonníkom.

8.4

Práva a povinnosti z tej to zmluvy nemoze prijímateľ
bez predchádzajúceho písomného súhlasu po skytovateľa.

8.5

Právny nástupca prij ímateľa, ktorý je poskyto vateľom sociálnej služby v zariadení
uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, alebo právny nástupca prijímateľom zriadeného
alebo založeného zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 tej to zmluvy musí bezodkladne
preuk ázať poskytovateľovi vznik oprávnenia pos kytovať sociálnu službu v zariadení,
pre ktoré je tento finančný príspevok určený , zápi som do registra a preukázať
neexistenciu daňových nedoplatkov u miestne príslušného správcu dane, nedoplatkov
na poistnom na verejné zdravotné poisteni e, nedoplatkov na poistnom na sociálne
poistenie a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchod kové sporen ie,
ktoré sa vymáhajú výko nom rozhodnutia. V prípade preukázania splnenia uvedených
podmienok zo strany právneho nástupcu podľa prvej vety môžu zmluvné strany
pokračo vať v nerušenom výkone práv a povinností z tejto zmluvy; ak však právny
nástupca nesplní resp. riadne nepreukáže splnenie týchto podmienok, poskytovate ľ je
oprávnený od tejto zmluvy od stúpi ť v súlade s bodom 7.5 č l ánku VII. tejto zmluvy.

8.6

Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane
a jeden rovnopis dostane prijímateľ.

8. 7

Obsah tej to zmluvy možno meniť alebo dop Í f1ať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán fo rmou očísl ovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neodde liteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.8

Ostatné vzťah y, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riad ia zákonom
o sociálnych službách, Občiansky m zákonníkom, príslušnými ustanoveniami zákona
o rozpočtovýc h pravidlách a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýc h pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

8.9

Na hospodárenie s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami sa vzťahujú naj mä:
a) zákon o sociálnych službách,
b) zákon o rozpočtových pravidlách,
c) zákon o účtovníctve,
d) zákon o verejnom obstarávan í,
e) zákon o finančnej kontrole a audite.
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previesť

na inú osobu

po skytovate ľ

8.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že s i zmluvu riadne prečítali , jej obsahu porozumel i a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej , určitej a zrozumiteľnej vôle, že
zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vl astnoručne podpisujú.

02 03. ZOlB

V Bratislave, dňa ....... ............. .

vJ.t!~#.!r;//(/l/!.Ml!!!',táňa ....f..~: .. 9J.)~)8

odtlačok peči atky

odt l ačok pečiatky

Za

poskytovate ľa:

Ochrana údajov

·

.....

Ing. Jozef Vančo ,
generálny tajomník
služobného úlpadu
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Príloha

č.

1

k zmluve o poskytnutí fina nčného prlspevku
reg. čís lo : 1213/2018-M_ORF

Konkretizácia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby
Prijímate ľ finančného

1

príspevku

Poskytovateľ sociálnej služby
Obchodné meno/názov

IČO

Mesto Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom
00317209
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Sídlo
1.1 Názov zariadenia
Adresa poskytovania
Druh sociálnej služby

Mestský dom kultúry
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
nocľaháreň

120,00 €

Príspevok na 1 miesto na mesiac
Obdobie od 01 .08.2018 do 31.12 .2018
Počet

14

miest v zariadení

F inančný

8 400,00 €

príspevok

F i nančný

príspevok za zariadenie

8 400,00 €

F inančný

príspevok spolu

8 400,00 €
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