
 

                                 DDooddaattookk  čč..  99  
Strana  - 1 -                         kk  ZZmmlluuvvee  čč..  8811//22001133//OOPPRR  
 
 

                            číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 38/2020 

o uhradení  ekonomicky oprávnených nákladov  a zabezpečení poskytovania 
sociálnej služby uzavretej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 2. a 3. zákona     
č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
 

 

 

čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
Zabezpečovateľ:     Prešovský samosprávny kraj 
Trvale sídlom:      Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Milan Majerský, PhD, 

predseda 
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                             SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
IČO:                    378 704 75             
DIČ:       2021626332     
(ďalej len „ PSK “) 
 
 
Verejný poskytovateľ:                                     VIA LUX 

Domov sociálnych služieb a zariadenie 
pre seniorov    

sídlo:    Andraščíkova 2,  
040 17 Košice - Barca  

štatutárny zástupca:                      JUDr. Vojtech Hintoš - riaditeľ 
IČO :                     00696854                  
bankové spojenie:                     Štátna pokladnica   
číslo účtu:                                            SK57 8180 0000 0070 0019 2817                  
(ďalej len „ budúci poskytovateľ“) 

uzatvárajú v zmysle čl. VII. bodu 2. Zmluvy č. 81/2013/OPR o uhradení ekonomicky 
oprávnených nákladov a zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzavretej podľa 
ustanovenia § 81 písm. h) bod 2. a 3. zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách zo dňa 
08.04.2013 v znení Dodatku č.1 zo dňa 05.05.2014, v znení Dodatku č.2 zo dňa 28.07.2014, 
v znení Dodatku č.3 zo dňa 30.03.2015 a Dodatku č.4 zo dňa 15.04.2016 v znení Dodatku č.5 
zo dňa 17.04.2017  v znení Dodatku č. 6 zo dňa 04.07.2018 v znení Dodatku č. 7 zo dňa 
09.11.2018 v znení Dodatku č.8 zo dňa 06.05.2019  tento dodatok č. 9 : 
 

Zmluva č.81/2013/OOR o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov a zabezpečení 
poskytovania sociálnej služby uzavretá podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 2. a 3. zákona  
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zo dňa 08.04.2013 
v znení Dodatku č.1 zo dňa 05.05.2014, v znení Dodatku č.2 zo dňa 28.07.2014, v znení 
Dodatku č.3 zo dňa 30.03.2015 a Dodatku č.4 zo dňa 15.04.2016 a Dodatku č.5 zo dňa 
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17.04.2017 v znení Dodatku č. 6 zo dňa 04.07.2018 v znení Dodatku č. 7 zo dňa 09.11.2018 
v znení Dodatku č.8 zo dňa 06.05.2019 sa v čl. IV. mení nasledovne: 
 

I.  
„ Čl. IV. 

1. Výška ekonomicky  oprávnených  nákladov budúceho poskytovateľa na rok 2020 je       
1  014,41 Eur mesačne. 
 
2. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu platená prijímateľom sociálnej služby p. Imrichom 
Ledeckým   je 303,67  Eur mesačne. 
 
3. Výška finančných prostriedkov, t.j. rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi 
uvedenými v bode 1. tohto článku Zmluvy a úhradou prijímateľa sociálnej služby 
uvedenou podľa § 71 ods.10 zákona o sociálnych službách je 710,74 Eur mesačne, 
najdlhšie do 31.12.2020, celkom spolu: 8 528,88 Eur /slovom: Osemtisícpäťsto-
dvadsaťosemeur  osemdesiatosemcentov/. 
 
4. Zabezpečovateľ je povinný poukázať budúcemu poskytovateľovi finančné prostriedky 
štvrťročne vo výške  2 132,22 Eur v lehote do 31.7.2020 a 31.10.2020. Finančné 
prostriedky na obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 vo výške 4 264,44 Eur poukáže na  
príjmový účet  budúceho poskytovateľa  do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
dodatku. 
 
5. Budúci poskytovateľ je povinný PSK preukázať účelnosť využitia poskytnutých finančných 
prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby pre p. Imricha Ledeckého za rok 2020 podľa 
príloh uvedených v tomto dodatku do 10.januára 2021.    
 
6. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje do 5 dní písomne oznámiť PSK  ukončenie poskytovania 
sociálnej služby prijímateľovi a zároveň vykonať vyúčtovanie k dátumu skončenia, resp. 
zániku  zmluvného vzťahu s prijímateľom sociálnej služby. 
 
7. Nevyčerpané   finančné   prostriedky je budúci poskytovateľ povinný vrátiť bezodkladne na 
účet PSK.   
 
8.Poskytovateľ môže finančný príspevok použiť aj na úhradu ekonomicky oprávnených 
nákladov súvisiacich s rokom 2020, ktoré vznikli od 1.1.2020 do dňa účinnosti tohto 
Dodatku. 
 
9. Budúci poskytovateľ je povinný: 

a) vrátiť finančné prostriedky PSK na účet vedený v Štátnej pokladnici číslo SK 46 8180 0000 
00070 0051 9226 v prípade, že budúci poskytovateľ akýmkoľvek spôsobom ukončí 
poskytovanie dohodnutej sociálnej služby v priebehu dohodnutého času poskytovania 
sociálnej služby a písomne zaslať avízo na odbor sociálnych vecí a rodiny, 

b) vrátiť nevyčerpanú časť finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2020 PSK na účet číslo SK 
94 8180 0000 0070 0051 9138 vedený v štátnej pokladnici do 10.01.2021 v prípade ak 
v priebehu rozpočtového roka budúci poskytovateľ nevyčerpá poskytnuté finančné 
prostriedky a písomne zaslať avízo o jeho vrátení na odbor sociálnych vecí a rodiny. 
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II. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 
III. Tento dodatok č.9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 81/2013/OPR o uhradení  
ekonomicky oprávnených nákladov a zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzavretej 
podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 2. a 3. zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov zo dňa 08.04.2013, v znení Dodatku č.1 zo dňa 05.05.2014, 
v znení Dodatku č.2 zo dňa 28.07.2014, v znení Dodatku č.3 zo dňa 30.03.2015 a Dodatku č.4 
zo dňa 15.04.2016 a Dodatku č.5 zo dňa 17.04.2017 a Dodatku č.6 zo dňa 04.07.2018 v znení 
Dodatku č. 7 zo dňa 09.11.2018 v znení Dodatku č.8 zo dňa 06.05.2019.  
 
IV. Tento dodatok  č.9 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre PSK 
a jeden budúcemu poskytovateľovi. 

 
V. Tento dodatok č.9 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami, podlieha povinnému zverejneniu na webovom sídle oboch zmluvných strán 
a nadobúda účinnosť  v súlade s  § 5a ods.13 zákona č.211/2000 Z.z., pričom rozhodujúce je 
jeho  prvé zverejnenie. 

 
V Prešove, dňa 14.05.2020                                          V Košiciach, dňa 04.05.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     v.r.        v.r. 
 
......................................................                                       ................................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.    JUDr. Vojtech Hintoš 
    predseda PSK              riaditeľ                                                                   
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa   15.05.2020   
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom   16.05.2020 
 


