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číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 148/2017 
 
o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 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:                                                    MUDr. Peter Chudík, predseda 
osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy 
na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014            MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda PSK 
IČO:       37870475 
DIČ:       2021626332 
bankové spojenie:                                                     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                                  SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
2. Neverejný poskytovateľ:                                     Inštitút Krista Veľkňaza  
sídlo:                                      059 73 Žakovce 30 
štatutárny zástupca:  PhDr. Ing. Pavol Vilček 
 Mgr. Peter Vil ček                 
IČO: 17066123                          
bankové spojenie: Ľudová banka, a.s..    
číslo účtu: SK02 3100 0000 0043 1000 5702         
číslo registrácie PSK:     9     
              
uzatvárajú:   
v zmysle čl. XII. ods. 5  Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 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 23.1.2017 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod č.23/2017/ORSZ v znení Dodatku č.1 k Zmluve č. 
23/2017/ORSZ zo dňa 31.3.2017, zapísaného v registri zmlúv Ú PSK pod č. 34/2017 a 
Dodatku č.2 k Zmluve č. 23/2017/ORSZ zo dňa 16.8.2017, zapísaného v registri zmlúv Ú 
PSK pod č. 119/2017 tento Dodatok č.3: 
 
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
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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 23.1.2017 zapísanej v registri zmlúv Ú 
PSK pod č.23/2017/ORSZ v znení Dodatku č.1 k Zmluve č. 23/2017/ORSZ zo dňa 31.3.2017, 
zapísaného v registri zmlúv Ú PSK pod č. 34/2017 a Dodatku č.2 k Zmluve č. 23/2017/ORSZ 
zo dňa 16.8.2017, zapísaného v registri zmlúv Ú PSK pod č. 119/2017  sa v čl. III. bode 1.-2 
a v čl. VI. bode 1.-3. mení takto: 
 
 
A/ čl. III. bod. 1. DRUH, FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
A POČET PRIJÍMATE ĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  znie takto:  

  

1. PSK poskytne finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi::  
 

- pre 29 prijímateľov sociálnej služby v domove  sociálnych služieb celoročnou 
pobytovou formou,  
 

2. PSK poskytne finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi:  
 

- pre 17 prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania celoročnou 
pobytovou formou,  
- pre 98 prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou.   
 
 
B/  ččll ..  VVII ..    VÝŠKA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA 
A VYÚČTOVANIA znie takto: 
 
1. PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi  poskytnúť preddavkovo finančný 
príspevok do 31.03.2017 pozostávajúci  z :  

1.1. 

a)  finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby  pri úkonoch  sebaobsluhy pre prijímateľov sociálnej služby v domove 
sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou vo výške 25 323,54 € (mesačná 
suma 8 441,18 € x 3 mesiace); 

b) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  
prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou 
formou vo výške 21 005,28 € (mesačná suma 7 001,76 € x 3 mesiace), 

c) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  
prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania celoročnou pobytovou 
formou vo výške 8 940,30 € (mesačná suma 2 980,10 € x 3 mesiace), 

d) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božského 
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Srdca Ježišovho, Žakovce) vo výške 20 442,24 € (mesačná suma 6 814,08 € x 3 
mesiace), 

e) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božieho 
milosrdenstva, Ľubica) vo výške 11 194,56 € (mesačná suma 3 731,52 € x 3 
mesiace).  

 
 

1.2. Mesačná výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a výška finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby vyplatená preddavkovým spôsobom najneskôr do 31.3.2017 
zodpovedá mesačnej výške finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a výške finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby vyplácanej v roku 2016.   
 

 
2.1. PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi  poskytnúť preddavkovo finančný 
príspevok od 1.4.2017 do 30.09.2017 pozostávajúci  z : 

a) finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby  pri úkonoch  sebaobsluhy pre 29 prijímateľov sociálnej služby v domove 
sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou vo výške 51 206,61 €; 

b) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  29 
prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou 
formou vo výške 43 900,20 €, 

c) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  17 
prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania celoročnou pobytovou 
formou vo výške 18 160,59 €, 

d) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  42 
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božského 
Srdca Ježišovho, Žakovce) vo výške 41 625,36 € , 

e) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  23 
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božieho 
milosrdenstva, Ľubica) vo výške 22 794,84 €.  

2.2. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  je určená podľa 
druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a kapacity zariadenia sociálnych služieb 
v súlade s ustanovením § 77 zákona o sociálnych službách. 

 

3.1. PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi  poskytnúť preddavkovo finančný 
príspevok do 31.12.2017 pozostávajúci  z : 

a) finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby  pri úkonoch  sebaobsluhy pre 29 prijímateľov sociálnej služby v domove 
sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou vo výške 25 510,05 €; 

b) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  29 
prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou 
formou vo výške 21 635,16 €, 
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c) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  17 
prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania celoročnou pobytovou 
formou vo výške 9 033,63 €, 

d) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre  71 
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božského 
Srdca Ježišovho, Žakovce) vo výške 34 974,60 € , 

e) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre 27 
prijímateľov sociálnej služby v útulku celoročnou pobytovou formou (Dom Božieho 
milosrdenstva, Ľubica) vo výške 13 300,20 €.  
 

3.2. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  je určená podľa 
druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a kapacity zariadenia sociálnych služieb 
v súlade s ustanovením § 77 zákona o sociálnych službách. 

 

 
Celkovo vo výške 369 047,16 € 

(slovom:Tristošesťdesiatdeväťtisícštyridsaťsedemeur šesťnásťcentov) 
 

4. Spôsob poskytnutia finančného príspevku 

4.1. PSK poukáže neverejnému poskytovateľovi preddavkovo finančný príspevok od 1.1.2017 
do 31.3.2017  v mesačných splátkach vo výške 28 968,64 € s lehotou splatnosti do 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

4.2. PSK poukáže neverejnému poskytovateľovi  do 30.4.2017 finančný príspevok  vo výške 
30 691,20 €, čo predstavuje doplatok za obdobie od 1.1.2017  do 31.03.2017  vo výške 
1 291,92 €   a mesačný finančný príspevok na mesiac apríl 2017 vo výške 29 399,28 €.   

4.3. PSK poukáže od 1.5.2017 neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok vo výške 
29 399,28 € s lehotou splatnosti do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

4.4. PSK poukáže od 1.10.2017 neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok vo výške 
34 817,88 € s lehotou splatnosti do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 
 
C/ Bod 4. sa prečísluje na bod 5. 
 
D/ Čl. XI.  Zmluvy č. 23/2017/ORSZ v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 tejto zmluvy sa 
dopĺňa o nový bod č.2 v znení: Neverejný poskytovateľ môže finančný príspevok použiť aj na 
úhradu výdavkov súvisiacich s poskytovaním dohodnutého druhu sociálnej služby, ktoré 
vznikli od 1.10.2017 do dňa účinnosti tohto Dodatku č.3. Bod 2. až 5. čl. XI. Sa prečíslujú na 
bod 3. až 6 čl. XI.  
  
E/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

F/ Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie.  
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G/ Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK. 
 
H/ Tento Dodatok č.3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a 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 23.1.2017 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod č.23/2017/ORSZ v znení Dodatku č.1 k Zmluve č. 
23/2017/ORSZ zo dňa 31.3.2017, zapísaného v registri zmlúv Ú PSK pod č. 34/2017 a 
Dodatku č.2 k Zmluve č. 23/2017/ORSZ zo dňa 16.8.2017, zapísaného v registri zmlúv Ú 
PSK pod č. 119/2017. 
 
 
 
 
V Prešove, dňa 16.10.2017                                               V Prešove, dňa 17.10.2017  
 
 
       
             
                        v. r.                                                                                      v. r. 
 
    
                                                                                                                                                   
............................................................                                ........................................................... 
          MUDr. Peter Obrimčák             Mgr. Peter Vilček 
               podpredseda PSK                štatutárny zástupca        
(na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014)  
    
 
                                        
                                                      
Tento dodatok bol zverejnený dňa           18.10.2017   
 
            
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa    19.10.2017 


