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                                  číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č.135/2021/OS 
 
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:                                    ŽIVOT, n. o. 
sídlo:                                      059 04 Spišské Hanušovce č.176 
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Sotáková                 
IČO: 37886941                          
bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s.    
číslo účtu: SK02 0200 0000 0020 8477 4351         
číslo registrácie PSK:     60                  
 
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 23.02.2021 zapísanej v Centrálnom registri 
zmlúv Ú PSK pod č.277/2021/OS  v znení Dodatku č.1 zo dňa 7.4.2021 tento Dodatok č.2: 
 
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 23.02.2021 zapísaná v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod 
č.277/2021/OS  v znení Dodatku č.1 zo dňa 7.4.2021 sa mení takto:  
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AA//..  čl. V.  VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA  
A VYÚČTOVANIA  sa bod 3 nahrádza novým textom, ktorý znie:  

3. Ukazovateľom pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku za rok 2021 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, 
s výnimkou 20 miest pre prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb 
a 24 miest pre prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení, na ktorých sa 
uvedené ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie nevzťahujú podľa § 4 ods. 1 
písm. b), ods. 2 Nariadenia vlády SR č.116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach 
v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19.  

 

 
BB//..  čl. V.  VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA  
A VYÚČTOVANIA  sa bod 5 písm.e) nahrádza novým textom, ktorý znie: 
 

e) vrátiť PSK na účet číslo SK94 8180 0000 0070 0051 9138 vedený v Štátnej pokladnici 
pomernú časť poskytnutého finančného príspevku v rozsahu 2 miest pre prijímateľov 
sociálnej služby v špecializovanom zariadení za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 
za neobsadené miesto v zariadení podľa § 78d ods. 12 a z dôvodu neprítomnosti podľa 
§ 75 ods. 15 zákona o sociálnych službách a zaslať písomne avízo o jeho vrátení na 
odbor sociálnych vecí a rodiny, v termíne do 10.01.2022. Neverejný poskytovateľ 
nemá povinnosť vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku za obdobie 
od 01.07.2021 do 31.12.2021 z dôvodu neprítomnosti podľa § 75 ods. 15 zákona 
o sociálnych službách v rozsahu 20 miest pre prijímateľov sociálnej služby v domove 
sociálnych služieb a v rozsahu 24 miest pre prijímateľov sociálnej služby 
v špecializovanom zaradení počas trvania mimoriadnej situácie podľa § 4 ods. 1 písm. 
b), ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti 
sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19. Výška finančného príspevku 
sa vypočíta s presnosťou na dve desatinné miesta pri matematickom zaokrúhľovaní, 

 

C/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

D/ Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.  

 

E/ Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke PSK. 

 

F/ Tento Dodatok č.2 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 



 
Strana  - 3 -                                             
            
                                                            
 

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 23.2.2021 zapísanej 
v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod číslom 277/2021/OS v znení Dodatku č.1 zo dňa 
07.04.2021. 

 
V Prešove, dňa 13.09.2021   V Spišských Hanušovciach, dňa 02.09.2021 
 
  
 
 
 
 
 
 
  v.r.        v.r. 
     
............................................................                                ........................................................... 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                      PhDr. Jana Sotáková                 
               predseda PSK                        štatutárny zástupca        
 
                 
 
 
Tento Dodatok č.2 bol zverejnený dňa:  17.09.2021   

 

Tento Dodatok č.2 nadobudol účinnosť dňa:     18.09.2021 
 
  
 
 


