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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 25/2022/OS 

 
Dodatok č. 1 k Zmluve č.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 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (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. Verejný poskytovateľ:  Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb Senium 

Sídlo: Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica 

štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková, riaditeľ 

IČO: 00632252   

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0040 4621 

(ďalej „poskytovateľ) 

uzatvárajú podľa Čl. VII. bod 3. Zmluvy č. 1871/2021/OS zo dňa 11.11.2021 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) tento Dodatok č.1: 

Zmluva č. 1871/2021/OS zo dňa 11.11.2021 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. 
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o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho 

zákonníka (ďalej len zmluva) sa mení takto: 

A/ Čl. IV. VÝŠKA, SPÔSOB UHRÁDZANIA A ZÚČTOVANIE FINAN-

ČNÝCH PROSTRIEDKOV sa Čl. IV. nahrádza nasledujúcim textom v znení: 

 

1. Výška ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „finančné prostriedky“)   poskytovateľa v  

súlade s § 72 ods.5 zákona o  sociálnych službách na rok 2022 je 10 587,93 Eur, čo je            

29,00804 Eur  na deň  (812,23 Eur pri 28 dňovom mesiaci, 870,24 Eur pri 30 dňovom mesiaci, 

899,25 Eur pri 31 dňovom mesiaci). 

2. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu platená prijímateľom sociálnej služby je 309,40 Eur za 28 

dní v mesiaci, 331,50 Eur pri 30 dňovom mesiaci, 342,55 Eur pri 31 dňovom mesiaci, 315,89 

Eur za mesiac január 2022  v súlade so  Zmluvou  o poskytovaní sociálnej služby č.1662/2021 

v znení dodatkov uzatvorenými medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

3. Výška finančných prostriedkov, t.j. rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi 

uvedenými v bode 1. tohto článku zmluvy a úhradou prijímateľa sociálnej služby uvedenou 

v bode 2. tohto článku zmluvy v súlade s § 71 ods.10 zákona o sociálnych službách je 502,83 

Eur pri 28 dňovom mesiaci, 538,74 Eur pri 30 dňovom mesiaci a 556,70 Eur pri 31 dňovom 

mesiaci Eur, 583,36 Eur za mesiac január 2022, ktorú sa PSK zaväzuje uhrádzať 

poskytovateľovi, v súlade s bodom 5 tohto článku, najdlhšie do 31.12.2022. 

4. PSK uhradí poskytovateľovi finančné  prostriedky spojené  s poskytovaním sociálnej služby 

prijímateľovi za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 celkovo vo výške 6 581,34 Eur 

(slovom: Šesťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur tridsaťštyri centov). 

5. Finančné prostriedky budú poukázané na účet poskytovateľa  za obdobie od 1.1.2022 do 

31.03.2022 vo výške 1 642,88 Eur v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Finančné prostriedky na obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 vo 

výške 1 634,18 Eur budú poukázané v termíne do 30.04.2022, vo výške 1 652,14 Eur za 

obdobie od 1.7.2022 do 30.09.2022 v termíne do 31.07.2022 a vo výške 1 652,14 Eur za 

obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 v termíne  do 31.10.2022.  

6. Poskytovateľ môže finančný príspevok použiť na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov 

súvisiacich s rokom 2022, ktoré vznikli od 1.1.2022 do dňa účinnosti tohto Dodatku č.1.  

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 úhrade za sociálnu službu  poskytnutej 

prijímateľovi ( príloha č.4).   
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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. PSK nemá povinnosť poukázať  poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré boli vyčíslené po 

zúčtovaní za rok 2022, ak vznikli z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb po dobu viac ako 30  po sebe nasledujúcich dní  pre pobyt 

v domácom prostredí alebo ak počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby je jeho miesto 

na prechodný čas obsadené inou fyzickou  osobou.  

10. 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 nevyčerpanú časť finančných  prostriedkov ku dňu 31.12.2022 na účet PSK číslo 

SK64 8180 0000 0070 0051 9138  vedený v Štátnej pokladnici do 15.1.2023 v prípade ak 

poskytovateľ nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka 

a písomne zaslať avízo ich vrátení na odbor sociálnych vecí a rodiny. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Poskytovateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky  vo výške, ktorá bola vyčíslené ako 

neoprávnený výdavok na základe finančnej kontroly podľa zákona č.357/2015 Z.z.  
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B/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

C/ Tento Dodatok č.1  sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č.1871/2021/OS zo dňa 

11.11.2021 o uhradení  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 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník  (ďalej len „zmluva“). 

D/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre PSK 

a jeden verejnému poskytovateľovi 

E/ Tento Dodatok č.1 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. 

F/ Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo strán nekonala 

v tiesni, v omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si Dodatok č.1 riadne 

prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpisujú.  

V Prešove, dňa 28.03.2022 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK ..................v.r........................... 

V B. Bystrici, dňa 21.03.2022 

PhDr. Jana Dupáková, štatutárny zástupca ....................v.r.......................... 

Tento dodatok bol zverejnený na webovom sídle PSK dňa: 29.03.2022  

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa:30.03.2022   


