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                                               číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č.19/2020 
 
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:                                     Arcidiecézna charita Košice 
sídlo:                                         Bočná 2, Košice 
štatutárny zástupca:                                                   Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ                                                              
IČO:                                       35514027 
bankové spojenie:                     Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu:                                 SK68 5600 0000 0093 3043 4005 
register KSK      
 
uzatvárajú:   
 
v zmysle čl. XI. ods.5 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 27.2.2020 zapísanej v registri zmlúv Ú 
PSK pod č.47/2020/OS  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 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka 
(ďalej len zmluva) zo dňa 27.2.2020 zapísaná v registri zmlúv Ú PSK pod č.47/2020/OS   sa 
mení a dopĺňa takto:  
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AA//    ččll..  IIVV..  MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  sa bod 1 
nahrádza novým textom, ktorý znie:  

1. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa článku III. 
v mieste nižšie dohodnutom:  

a) Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany (Domov sociálnych služieb) 
b) Námestie sv. Jakuba 1261/30, 082 21 Veľký Šariš (Domov sociálnych služieb, 

špecializované zariadenie),   
c) Lúčna 812/59, 093 01 Vranov nad Topľou (Zariadenie podporovaného 

bývania), 
d) Ul. 17. novembra 8, 083 01 Sabinov (Domov sociálnych služieb), v odôvod-

nených prípadoch, počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením 
ochorenia COVID-19 vyhlásenej príslušnými orgánmi štátnej správy až do 
odvolania, v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, 

e) Jána Bottu 142, 069 02 Snina (Domov sociálnych služieb), v odôvodnených 
prípadoch, počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia 
COVID-19 vyhlásenej príslušnými orgánmi štátnej správy až do odvolania, v 
domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. 

  

  

BB//    ččll..  XX..      OOSSOOBBIITTNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA   sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie takto: 

2.Neverejný poskytovateľ môže použiť finančný príspevok aj na úhradu opodstatnených 
prevádzkových výdavkov a časti výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov, vzniknutých 
v období trvania mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID – 19 až do 
odvolania dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych 
služieb s ambulantnou formou z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, vyhlásenej 
príslušnými štátnymi orgánmi, kedy neverejný poskytovateľ sociálnu službu neposkytoval, 
resp. poskytoval v odôvodnených prípadoch v obmedzenom režime v domácom prostredí 
prijímateľa sociálnej služby. V uvedenom čase je možné čerpať finančný príspevok  na  
obsadené miesta a objednané miesta z PSK. V rámci vyúčtovania finančného príspevku 
neverejný poskytovateľ uvedie v zozname prijímateľov sociálnej služby na ktorých PSK 
poskytuje finančný príspevok týchto prijímateľov ako neprítomných /N/, v  prípade ak 
sociálna služba bola poskytovaná v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby uvedie 
reálny počet hodín, a to až do doby odvolania dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej 
služby  príslušnými štátnymi orgánmi.     

  
CC//    DDootteerraazz  oozznnaaččeennéé  ooddss..  22  aažž  66  vv    ččll..  XX..  ssaa  oozznnaaččuujjúú  čč..  33  aažž  77    aa  iicchh  zznneenniiee  ssaa  nneemmeenníí..    

 

D/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

E/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.  

F/ Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke PSK. 

G/ 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 
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zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 27.2.2020 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 47/2020/OS. 

 
V Prešove, dňa 08.06.2020                                      V Košiciach, dňa 05.06.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
  v.r.        v.r. 
 
............................................................                                ........................................................... 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD.             Ing. Cyril Korpesio 
                predseda PSK               štatutárny zástupca       
  
 
 
Tento dodatok č.1 bol zverejnený dňa  11.06.2020   
     
Tento Dodatok č.1  nadobúda účinnosť dňa   12.06.2020 


