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Zmluva

číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1871/2021/OS 

o uhradení  ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
sociálnej služby uzavretej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 2, písm.k)
zákona 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.Zabezpečovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda  

IČO: 37870475     

DIČ:  2021626332 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK46 8180 0000 0070 0051 9226 

(ďalej len „  PSK “) 

2.Verejný poskytovateľ: Domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb Senium  

sídlo:   Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica 

štatutárny zástupca: PhDr. Jana Dupáková, riaditeľ   

IČO : 00632252 

DIČ: 2021095439      

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK81 8180 0000 0070 0040 4621 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

ččll..  IIII..  

PREDMET  ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je úprava  právnych vzťahov  medzi PSK a poskytovateľom týkajúcich
sa úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
v súlade so zákonom 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách).
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3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby pre prijímateľku sociálnej služby:

XXXX XXXXXXX, nar. XXXXX,  trvale bytom XXXX (ďalej len „prijímateľ“) v súlade 
s rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja, odboru sociálneho  č.214/2010/
OPR-007 zo dňa 19.2.2010 a žiadosti č.03222/2021/OS-467 zo dňa 13.10.2021 postúpenej
poskytovateľovi.

ččll..  IIIIII..  

DRUH,  ČAS, MIESTO, FORMA A VECNÝ ROZSAH POSKYTOVANIA 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľke poskytovať sociálnu službu na riešenie jej

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu v domove

sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych služieb).

2. Sociálna služba je poskytovaná v domove sociálnych služieb v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica na neurčitý čas,
pobytovou formou ako celoročná sociálna služba.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje túto sociálnu službu poskytovať v súlade so zákonom a
zmluvou o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenou s prijímateľkou.

4. PSK a poskytovateľ vyhlasujú, že prijímateľke sa poskytuje sociálna služba od 2.11.2021

a naďalej sa jej bude poskytovať.

ččll..  IIVV..  

VÝŠKA,  SPÔSOB UHRÁDZANIA A ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV 

1. Výška ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „finančné prostriedky“)
poskytovateľa   v  súlade s § 72 ods.5 zákona  o  sociálnych   službách   na  rok  2021   je

10 820 Eur, čo je  29,56302 Eur  na deň  (886,89 Eur pri 30 dňovom mesiaci, 916,45

Eur pri 31 dňovom mesiaci).
2. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu určená prijímateľke sociálnej služby  je  305,70  Eur

za 30 dní v mesiaci, 315,89 Eur za 31 dní v mesiaci v súlade s uzatvorenou zmluvou

medzi poskytovateľom a prijímateľkou.

3. Výška finančných prostriedkov, t.j. rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi
uvedenými v bode 1. tohto článku zmluvy a úhradou prijímateľky sociálnej služby
uvedenou v bode 2. tohto článku zmluvy v súlade s § 71 ods.10 zákona o sociálnych
službách je 581,19 Eur pri 30 dňovom mesiaci a 600,56 Eur pri 31 dňovom mesiaci
Eur, ktorú sa PSK zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi, najdlhšie do 31.12.2021.

4. PSK uhradí poskytovateľovi finančné  prostriedky spojené  s poskytovaním sociálnej
služby prijímateľke za obdobie od 02.11.2021 do 31.12.2021 vo výške 1 181,75 Eur

(slovom: Jedentisícstoosemdesiatjedeneur sedemdesiatpäťcentov).

5. Finančné prostriedky budú poukázané na účet poskytovateľa  v lehote najneskôr do 15

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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6. Poskytovateľ môže finančný príspevok použiť na úhradu ekonomicky oprávnených
nákladov súvisiacich s rokom 2021, ktoré vznikli od 2.11.2021 do dňa účinnosti tejto
zmluvy.

7. Poskytovateľ je povinný do 10.01. nasledujúceho roka  PSK preukázať účelnosť využitia
poskytnutých finančných prostriedkov (príloha č.3) a Zoznam prijímateľov, na ktorých
PSK poskytuje finančný príspevok (príloha č.2) a o skutočnej ročnej úhrade za sociálnu
službu  poskytnutej prijímateľovi ( príloha č.4).

8. 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.

9. Poskytovateľ je povinný:
a) vrátiť finančné prostriedky PSK na účet, vedený v Štátnej pokladnici číslo SK46 8180

0000 0070 0051 9226 v prípade, ak 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 pomernú časť poskytnutých finančných prostriedkov v termíne do 15.01.2022 na

účet PSK číslo SK64 8180 0000 0070 0051 9138  za neobsadené miesto v zariadení
podľa § 78d ods.12 zákona o sociálnych službách a písomne zaslať avízo na odbor
sociálnych vecí a rodiny. Výška finančných prostriedkov sa vypočíta s presnosťou na dve
desatinné miesta,

c) vrátiť nevyčerpanú časť finančných  prostriedkov ku dňu 31.12.2021 na účet PSK číslo
SK64 8180 0000 0070 0051 9138  vedený v Štátnej pokladnici do 15.1.2022 v prípade ak
poskytovateľ nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka
a písomne zaslať avízo ich vrátení na odbor sociálnych vecí a rodiny.

10. Poskytovateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky v alikvotnej časti v prípade , že:

a) použije finančný príspevok nad rámec oprávnenia,
b) neodvedie prostriedky PSK v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,

c) neodvedie výnos z verejných prostriedkov do rozpočtu PSK,

d) prekročí lehotu ustanovenú alebo určenú na použitie finančného príspevku,
e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných

prostriedkov,

f) použije finančný príspevok na financovanie, založenie alebo zriadenie právnickej
osoby,

g) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynaloží verejné prostriedky,

h) porušení pravidlá a podmienky, za ktorých bol finančný príspevok poskytnutý.

11. Poskytovateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky v celom rozsahu v prípade, že:
a) použije finančný príspevok v rozpore s určeným účelom,
b) nedodrží ustanovený alebo určený spôsob nakladania s finančným príspevkom,
c) poruší pravidlá a podmienky, za ktorých bol finančný príspevok poskytnutý.



Strana  - 4 -                                                                    
   
  

 

4 

 

ččll..  VV.. 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  
1. Poskytovateľ je povinný  počas trvania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavretej 

s prijímateľom v termíne do 05.03. nasledujúceho roka predložiť PSK výšku ekonomicky 

oprávnených nákladov podľa ustanovenia § 72 ods. 5 zákona.  
2. PSK je povinný na základe predloženého výpočtu podľa bodu 1 tohto článku najneskôr do 

30.04. nasledujúceho roka uzavrieť s  poskytovateľom dodatok k tejto zmluve o výške  
finančných prostriedkov uhrádzaných podľa ustanovenia § 71 ods. 10 zákona  o sociálnych 
službách na  príslušný  kalendárny  rok.  

   

ččll..  VVII..  

OSOBITNÉ  USTANOVENIA 

1. Zmluva  sa  uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvný vzťah je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným 

odstúpením od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy zmluvný vzťah skončí dňom  
doručenia odstúpenia  druhej zmluvnej  strane. 

3. PSK  má právo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ bude právoplatne vymazaný 
z registra alebo poskytovanie sociálnej služby bude prijímateľke ukončené. 

4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak PSK nebude plniť záväzky vyplývajúce 
z tejto Zmluvy.  

5. Zmluvné    strany    sú   povinné   vzájomne   sa   bezodkladne    informovať   o   všetkých    
      skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 
 

6. PSK a  poskytovateľ  sú povinní viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom  
č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

ččll..  VVIIII..  

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom  podpísania oboma zmluvnými stranami, podlieha 

povinnému zverejneniu na webovom sídle oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V súlade s  § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. 

z., je rozhodujúce jej prvé zverejnenie. 
2. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky 

(ďalej len „písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami 
doručenými poštou, osobne, alebo e-mailom, na adresy uvedené v čl. I. záhlaví tejto 
zmluvy. Písomnosť zasielaná poštou sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát 
prevzal, alebo odmietol prevziať, alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak 
sa uložená písomnosť zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátia späť 
odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne, 

považuje sa za doručenú dňom prevzatia, a ak e-mailom, v momente prenosu, inak 

v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal.  
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov. 
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4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia  zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o  sociálnych  službách, Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanoveniami   zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.  

5. Zmluva   je   vyhotovená   v   štyroch    rovnopisoch,  z   ktorých   tri  sú   určené   PSK a  

jeden  poskytovateľovi. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

V Prešove, dňa 11.11.2021        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  v.r.     

  

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

predseda PSK 

   V Banskej Bystrici, dňa 05.11.2021       

  v.r. 

    PhDr. Jana Dupáková                 
riaditeľka 

 

   

 
Prílohy:  

1) Čestné prehlásenie o pravdivosti predkladaných údajov 

2) Zoznam prijímateľov, na ktorých PSK poskytuje finančný príspevok  
3) Použitie poskytnutého finančného príspevku 

4) Suma úhrady za sociálnu službu poskytnutú prijímateľovi   
5)                            Avízo o poukázaní finančných prostriedkov na účet Úradu PSK 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa   12.11.2021   

 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa            13.11.2021 
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