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                            číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 91/2017 

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:     MUDr. Peter Chudík, predseda PSK 
Osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy  
na základe plnomocenstva zo dňa 03.03.2014  MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda PSK 
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:      SK39 5600 0000 0088 2650 7111  
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:                      Ing. Nadežda Mudráková - riaditeľka 
IČO :                     696 854                  
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 tento dodatok č. 5 : 
 

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 sa v čl. IV. mení 
nasledovne: 
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I. 
„ Čl. IV. 

 
1. Výška ekonomicky oprávnených nákladov budúceho poskytovateľa na rok 2017 je 
793,62 Eur mesačne. 
 
2. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu platená prijímateľom sociálnej služby  je 295,55  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 v bode 2. tohto článku Zmluvy je 498,07 Eur (slovom: 
Štyristodeväťdesiatosemeur sedemcentov) mesačne, najdlhšie do 31.12.2017. 
 
4. Zabezpečovateľ je povinný uhrádzať budúcemu poskytovateľovi finančné prostriedky vo 

výške 498,07 Eur  mesačne za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 na príjmový účet  
budúceho poskytovateľa uvedený v Čl. I. tejto Zmluvy nasledovne: 

 
• za mesiace január, február, marec, apríl 2017 vo výške 1 992,28 Eur (slovom: 
Jedentisícdeväťstodeväťdesiatdvaeur dvadsaťosemcentov) v mesiaci apríl 2017,  
• za mesiace máj 2017 až december 2017 vo výške 498,07 Eur (slovom: 
Štyristodeväťdesiatosemeur sedemcentov) mesačne s lehotou splatnosti do posledného 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
5. Budúci poskytovateľ je povinný PSK preukázať účelnosť využitia poskytnutých finančných 
prostriedkov podľa príloh uvedených v tomto dodatku do 31.júla 2017 za obdobie I. polroka 
2017 a do 15.januára 2018 za obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017.    
 
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.   
 
 
II.  Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 
 

III.  Tento dodatok č.5 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.  
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IV.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok 
sa zverejňuje na webovom sídle oboch zmluvných strán. V súlade s ods. 13 § 5 zákona 
č.211/2000 Z.z. rozhodujúce je  prvé zverejnenie dodatku. 
 
 
 
 
V Prešove, dňa  31.03.2017                                                 V Košiciach, dňa  17.04.2017 
 
 
 
                 v. r.                                                                                         v. r. 
 
 
 
......................................................                                       ................................................... 
MUDr. Peter Obrim čák     Ing. Nadežda Mudráková 
    podpredseda PSK            riaditeľka                                
(na základe plnomocenstva zo dňa 03.03.2004)                                     
 
 
 
 
 
 
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   

 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa    25.04.2017 
 
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom   26.04.2017 


