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        číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 18/2018 
 
 
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:                                     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. bodu 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 15.3.2018 zapísanej v registri zmlúv Ú 
PSK pod č.25/2018/ORSZ  tento Dodatok č.1: 

  
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 
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podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka 
(ďalej len zmluva) zo dňa 15.3.2018, zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod č.25/2018/ORSZ   
sa  v čl. VI. bode 5. písm. e) ; v  čl. VII. bode 2.a 3.a v časti Prílohy mení takto:  
 
A/ čl. VI. bod 5. písm. e) znie takto: 
 

e) vyúčtovanie finančného príspevku obsahuje rekapituláciu výdavkov podľa 
jednotlivých zoskupení položiek rozpočtovej skladby, detailnú tabuľku pre 
vyúčtovanie tovarov a služieb z poskytnutého finančného príspevku, detailnú tabuľku 
pre vyúčtovanie opodstatnených  ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy 
a odvody do poisťovní, zoznam prijímateľov sociálnej služby, na ktorých PSK 
poskytuje finančný príspevok, čestné prehlásenie o pravdivosti predkladaných údajov, 
výpisy zo samostatného bankového účtu. Pri výbere hotovosti z bankového účtu do 
pokladne je neverejný poskytovateľ povinný viesť finančné prostriedky v samostatne 
zriadenej pokladni,     

 
B/ čl. VII. bod 2. znie takto: 
 

2. Finančný príspevok môže byť v roku 2018 použitý iba na úhradu ekonomických 
oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách 
súvisiacich s poskytovaním dohodnutého druhu a formy sociálnej služby 
a dohodnutého počtu prijímateľov sociálnej služby podľa čl. III. s  výnimkou 
ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a poistného na verejné zdravotné 
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu uplatnených z kapitoly 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a iných zdrojov. V prípade, ak je 
objekt využívaný na poskytovanie rôznych druhov sociálnych služieb a inú činnosť, 
neverejný poskytovateľ má povinnosť rozdeliť výdavky na jednotlivé druhy 
sociálnych služieb a inú činnosť pomernou časťou. 

   
C/ čl. VII. bod 3. sa vypúšťa.  
 
D/ v čl. VII. bod 4 až 8 sa prečíslováva na bod 3 až 7.  
 
E/ Príloha č. 3) Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku sa nahrádza novou prílohou 
číslo 3) Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku. 
 
F/ Prílohy č.1) až 5) sa dopĺňajú o Prílohu č.6) Detailná tabuľka pre vyúčtovanie 
opodstatnených  ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody do poisťovní. 
 
G/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

H/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie.  
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     Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK. 
 

      Tento Dodatok č.1 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 15.3.2018 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 25/2018/ORSZ. 

  
 
 
V Prešove, dňa  20.03.2018                            V Prešove, dňa   13.03.2018   
      
                      
 
 
                    v.r.                                                                                   v.r. 
 
 
 
   
 
............................................................                   ................................................................. 
    PaedDr. Milan Majerský, PhD                                   Mgr. Peter Vilček  
               predseda PSK                                                      štatutárny zástupca  
  
 
 

 
Prílohy:  
 
3)  Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku. 
6)  Detailná tabuľka pre vyúčtovanie opodstatnených  ekonomicky oprávnených nákladov na  
      mzdy a odvody do poisťovní. 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa           26.03.2018 

       
         
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa    27.03.2018  
 


