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    číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č. 154/2019 
 
o poskytovaní  finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR 
SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení  zákona     
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka  (ďalej len zmluva) 
 

 

 

čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Poskytovateľ finančného príspevku :                Prešovský samosprávny kraj 
    (ďalej aj „PSK“) 
sídlo:       Námestie mieru 2, Prešov 
štatutárny orgán:                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD, 

predseda 
IČO:       37870475 
DIČ:       2021626332 
bankové spojenie:                                                     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                                  SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
 
2. Neverejný poskytovateľ:                                     NsP  Sv. Jakuba, n. o.,  Bardejov  
sídlo:                                      085 01 Bardejov, Sv. Jakuba 21 
štatutárny zástupca:  MUDr. Marián Petko, riaditeľ                
IČO: 36167908                          
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s..    
 pobočka Bardejov 
číslo účtu: SK45 0900 0000 0004 5197 2730         
číslo registrácie PSK:     40                  
uzatvárajú:   
 
v zmysle čl. XII.  bod 5. Zmluvy  o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona 
č. 280/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len 
zmluva)  zo dňa 01.03.2019  zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod č.75/2019/DFaR  tento 
Dodatok č.1: 

  
Zmluva  o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
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podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka 
(ďalej len zmluva)  zo dňa 01.03.2019  zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod 
č.75/2019/DFaR  sa v čl. V. bod 3 a bod 5. písm. e) mení  a dopĺňa sa o písm. i) a čl. VIII. sa 
dopĺňa o písm. k) takto: 
  
A/ ččll ..  VV..      VÝŠKA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA   
A VYÚČTOVANIA bod 3. znie takto: 
 

3.Ukazovateľom pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku v období od 1.1.2019 do 
30.9.2019 je výška finančného príspevku na prevádzku  pre prijímateľov sociálnej služby pre 
ktorých PSK požiadal o poskytovanie sociálnej služby  a ktorým bola sociálna služba 
poskytovaná, v  súlade s  § 75 ods.15, § 78d ods.12 zákona o sociálnych službách a  na 
základe skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu neverejného 
poskytovateľa v súlade s § 77 ods.12 zákona o sociálnych službách. S účinnosťou od 
1.10.2019 sa pri určení skutočnej výšky finančného príspevku na prevádzku neprihliada  na 
výšku skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu neverejného 
poskytovateľa.  
 
B/ ččll ..  VV..      VÝŠKA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA   
A VYÚČTOVANIA bod 5. písm. e) znie takto: 

e) vrátiť PSK na účet číslo SK46 8180 0000 0070 0051 9226 vedený v Štátnej pokladnici 
v termíne do 15.11.2019 pomernú časť poskytnutého finančného príspevku a zaslať 
avízo na odbor sociálnych vecí a rodiny,  v prípade ak skutočne dosiahnuté príjmy 
z platenia úhrad za sociálnu službu neverejného poskytovateľa za obdobie od 1.1.2019 
do 30.9.2019 sú vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za 
sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za 
predchádzajúci rozpočtový rok v zmysle §77 ods.12 zákona o sociálnych službách. Za 
týmto účelom sa neverejný poskytovateľ zaväzuje vyplniť a zaslať na odbor 
sociálnych vecí a rodiny  v termíne do 24.10.2019 tabuľkový prehľad o prijímateľoch 
sociálnej služby a o príjmoch z platenia úhrad za sledované obdobie v písomnej 
podobe. Tabuľkový prehľad PSK zašle  a to bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 
dodatku neverejnému poskytovateľovi  na  jeho kontaktnú mailovú adresu uvedenú 
v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku,  

 
C/ ččll ..  VV..      VÝŠKA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA   
A VYÚČTOVANIA bod 5. sa dopĺňa o písm. i) , ktorý znie takto: 
 

i) neverejný poskytovateľ má povinnosť vrátiť finančné prostriedky na účet PSK  vedený 
v Štátnej pokladnici číslo SK94 8180 0000 0070 0051 9138 vo výške dosiahnutého 
kladného rozdielu  v prípade, ak z jeho výročnej správy a účtovnej závierky za 
rozpočtový rok 2019 bude zistený kladný rozdiel medzi výškou všetkých 
disponibilných finančných zdrojov a výškou jeho skutočných výdavkov spojených 
s poskytovanou sociálnou službou, najviac však do výšky poskytnutého finančného 
príspevku 
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D/ čl. VIII. DÔVODY ZASTAVENIA VYPLÁCANIA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU sa 
dopĺňa o písm. k),  ktoré znie takto: 
 

k) neverejný poskytovateľ nezašle vyplnený tabuľkový prehľad v  termíne  určenom  
v čl. V. bod 5. písm.e). 

 
 
E/ Termín „ do 15.01.2020“ určený touto zmluvou sa  v celom texte zmluvy  mení a nahrádza 

dátumom „10.01.2020“. 
 
F/ Príloha č.3 „Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za rok 2019“, ktorá je 

súčasťou zmluvy sa nahrádza novou prílohou č.3, ktorá je súčasťou tohto dodatku.  
  

G/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
H/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie.  
 

I/  Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK. 
 

J/ Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 01.03.2019 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 75/2019/DFaR.  
 
 
 
V Prešove, dňa 08.11.2019                                V Bardejove, dňa 31.10.2019 
                    
 
 
 
  v.r.        v.r. 
 
............................................................                                ........................................................... 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD.             MUDr. Marián Petko 
                predseda PSK                štatutárny zástupca        
  
Príloha: 
Príloha č.3)   Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za rok 2019 

 

 
 
Tento Dodatok bol zverejnený dňa   11.11.2019        
   
    

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa  12.11.2019   


