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Reg. číslo: l 1 64|2022-M_ODFSS

na poskytovanie ."illiliJ.''iľiTľJ''"Tľľ":Tľ':;l'ľj''""i:."encie podl,a $ 71
ods. 7 zákona o sociálnych službách

na rozpočtový rok2022

(d'alej len 
'zmluva")

článok l.
Zmluvné strany

L l Poskytovatel':
Názov: Mirristerstvo pľáce, sociálnych vecí a rodiny Sloverrskej

republiky
Adresa/sídlo: Špitálska 4, 6,8,8|6 43 Bratislava
lČo: 00ó81 156
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu vo formáte
IBAN: SKlT 8180 0000 0070 0010 6819
Zastúpený: Ing. Soňa Filípková, geneľálna tajomníčka služobného úľadu
(ďalej len,,ministerstvo")

l.2 Prijímatel':
Názov obce:
Adresa/sídlo:
lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte
IBAN:
Zastipený:
(ďalej len,,pľijímatel"')

Mesto Šaľa
Námestie Sv' Trojice l953l7,927 OI Šal'a
00306r 85
Slovenská sporitel'ňa, a. s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
Mgr. Jozef Belický prímátoľ

(ministeľstvo a pľijímateľ spolu ďalej aj ako ,,zmluvné stľany")

l.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoľení tejto zmluvy o poskýnutí finančného
príspevku v zariadeniach kľízovej intervencie na rozpočtový ľok 2022, a to v súlade s:
- $ 71 ods. 7 zákotnč.44812008Z. z. o sociálnych službách a o Zmene a doplnení

zákona č. 45511991 Zb' o Žlvnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o sociálnych službách"),

- nariadením vlády Slovenskej ľepubliky č. 70/2020 Z. z., ktoýrn sa ustanovujú
niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej
ľepubliky č.26l/2020 Z. z' a nariadenia vlády Slovenskej republiky č' 100ĺ202l Z.
z. (ďalej aj ako ,,nariadenie vlády č. 70/2020 Z. z.") naľiadením vlády Slovenskej
republiky č. 11612020 Z' z' o niektoýh opatľeniach v oblasti sociálnych služieb v
čase mimoľiadnej situácie, rúdzového stavu alebo ýnimočného staw vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-l9 v zneni nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 15212020 Z' z. (ďalej aj ako ,,naľiadenie vlády č. 116/2020 Z'z;').
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Zlnlttva je uzatvoľená podl'a $ 78d ods. l písm. a) a ods. 2 zákona o sociálrrych
službách, $ 5l zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonnik v znení neskorších pľedpisov
(d'alej len ,,občiansky zákonník") a v zmysle zákona č.52312004Z.z. o ľozpočtových
pravidlách verejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov (d'alej len ,,zákon o ľozpočtových pľavidlách").

Poskýnutie finančného príspevku na základe tejto zmluvy sa povaŽuje v zmysle zákona
č.357l20l5 Z. z. o finančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov
(ďalej len ,,zákon o finančnej kontrole a audite") za poskytnutie veľejných financií, na
ktoré sa vzťahujťr príslušrré ustanovetria tohto zákona.

Článok II.
Pľedmet zmluvy a účel poskytnutia Íinančného pľíspevku

2.l Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pľi poskýnutí finančného pľíspevku na poskytovanie sociálnej služby
vzariadenlach krízovej intervencie podl'a $ 7l ods.7 zákona o sociálnych sluŽbách
(ďalej len ,,finančný pľíspevok") na ľozpočtoý rok 2022 pľijímatel'ovi zo strany
ministerstva podl'a platnej právnej úpravy'

2.2 Účelo- poskýnutia finančného pľíspevku na zak\ade tejto zmluvy je zabezpečenie
dostupnosti sociálnej sluŽby pľe pľijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach
sociálnych služieb l<r'lzovej inteľvencie (ďalej aj ako ,,zariadenie"), a to
spolufinancovaním sociálnych služieb v týchto zatiadeniach, v ktoýh pľijímatel'
poskytuje sociálnu službu alebo ktoré prijímateľ zĺiad1l alebo ako jediný zak|adateľ
zaloŽil a ktoými sú:
_ nocl'aháľeň (s 25 zákona o sociálnych službách)
- útulok ($ 26 zákona o sociálnych službách)

čHnok III.
Podmienky poskytnutia Íinančného pľíspevku

3.l Finarrčný pľíspevok narozpočtový ľok 2022 sa ministerstvo zaväzuje poskytnúť
nazálklade ministerstvu riadne doručenej a úplnej písomnej žiadosti pľijímatel'a podl'a
$ 78b ods. l aŽ 3 zákona o sociálnych službách.

3.2 Ministerstvo sazavázuje poskytnúť finančnýpľíspevok maximálne vo ýške finančného
príspevku podľa bodu 3.4 tohto článku, ktoľá je bliŽšie konkľetizovaná v prílohe č. l
tejto zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na posĺqltovanie sociálnej služby
(ďalej len ,pľíloha č. l tejto zmluvy") v členení podl'a jednotlivých poskytovatelbv
sociálnej sluŽby a jednotlivých zaľiadení, pľe ktoľé je tento finančný pľíspevok uľčený v
členení podľa jednotlivých zariadeni. pľe ktoré je tento finančrrý príspevok určerrý.
Maximálna ýška finančného príspevku poskýovanélro na základe tejto zmluvy je
určená v súlade s prílohou č,. 4a zákona o sociálĺych službách pľe jednotlivé druhy
sociálnej služby a podľa počtu miest v zariadeni, pľe ktoré je tento finančrrý príspevok
určený, špecifikovaného v písomnej žiadosti doručenej podl'a $ 78b zákona
o sociálnych službách, najviac však na počet miest v zariadeni zapisaný v registri
sociálnyclr služieb (ďalej len ,,register") podľa stavu tohto zápisu počtu miest ku dňu
uzatvoľenia tejto zmluvy, ak je tento stav nižší oproti stavu uvedenému v písomnej
Žiadosti doručenej podľa $ 78b ods. I aŽ3 zákona o sociálnych službách.
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3'3 Príloha č. l tejto zmluvy je neoddelitel'nou sÍrčasťou tejto zmluvy

3.4 Mirristerstvo sa zavázuje poskytnúť pľijímatel'ovi finančný príspevok formou bežných
výdavkov maximálne v sume 8l 000,00 eur (slovom: osemdesiatjedentisíc eur), a to
účelovo viazaný pre jednotlivé zaria'denia, pľe ktoľé je tento finančrrý príspevok určený,
v súlade s prílohou č. ĺ tejto zmluvy'

3'5 Finančný príspevok vypláca ministerstvo z kapitoly ministeľstva foľmou beŽného
transferu bezhotovostlrým prevodom z účtu mirristerstva na účet prijímatel'a uvedený
v bode l '2 článku I. tejto zmluvy, ktoý je osobitným účtom v súlade s $ 78d ods. 20
písm. b) zákona o sociálnych službách a bodu 3.10 tohto článku za|oženým na vedenie
poskynutého finančného príspevku. Ministeľstvo sa zaväzlje vyplácať finančný
pľíspevok po častiach, a to štvrťľočne v pomernej časti, ktoľá zodpovedá počtu
kalendárnych dní v príslušnom štvďroku, na ktoý sa tento finančný príspevok vyp|áca;
takto určená pomenrá čast' finančného pľíspevku je uľčená Zo sumy finančného
pľíspevku uvedenej v bode 3'4 tohto článku a ak sú splnené podmienky na jej pomerné
zniŽenie podľa bodov 3.ll až 3.21 tohto článku, takto určená pomerná časť finančného
príspevku je určená Zo Sumy finančného príspevku uvedenej v bode 3.4 tohto článku po
pomeľnom zniŽeni tejto sumy podľa bodov 3.ll až 3.21 tohto článku. Finančný
pľíspevok vyplácaný podl'a pr edchádzajúcej vety ministerstvo vyp latí:
a) v prvom štvrttoku do l0 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
b) v druhom štvďľoku, ak boli splnené podmienky $ 78d ods. 3 zákona o sociálnych

sluŽbách do 10 pracovných dní po vypracovaní spľávy o výsledku administratívnej
ťrrrančnej korrtľoly k predloženým ýkazom podl'a bodu 3.8 tohto článku za prvý
štvrt}ok 2022, a ak bol pľijímatel'ovi ministerstvom poskýnutý finančný pľíspevok
na ľozpočtoý ľok 202l aj po Vypracovaní správy o ýsledku administratívnej
finančnej kontroly k záverečnému zúčtovanlu za rozpočtový rok 202l,

c) v treťom a štvrtom štvrt'roku, ak boli splnené podmienky $ 78d ods' 3 zákona
o sociálnych sluŽbách, do 10 pracovných dní po Vypracovaní spľávy o ýsledku
admirristratívnej ťrnančnej kontroly k predloženým ýkazom podľa bodu 3.8 tohto
článku za pľedchádzajúci štvľttok 2022,|ďoýje pľedmetom predložených výkazov.

3.6 Suma pomernej časti finančného pľíspevku na jedno miesto rra jeden deň na účely tejto
zmluvy sa určí ako podiel sumy finančného pľíspevku, poskytnutého na základe tejto
zmluvy na ľozpočtorný rok 2022 najedno miesto v zaľiadení, pre ktoľé je tento finančný
pľíspevok určený, špecifikovanej v prílohe č. l tejto zmluvy a počtu kalendárnych dní
v roku 2022, na ktoý sa tento finančný príspevok poskytuje, t' j. 365 kalendárnych dní,
ktoré zodpovedajú pobytovej sociálnej sluŽbe v zariadeni.

3.7 Prijímatel' je oprávnený použit'finančný príspevok pos\ftnutý na základe tejto zmluvy
na spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov
uvedených v $ 72 ods' 5 zákona o sociálnych službách len ak tieto náklady vznikajú na
odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskytované v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom pľe príslušný druh zariadenia v jednotlivých zariadeniach,
pre ktoré je tento ťrnančný pľíspevok uľčený, uvedených v prílolre č. 1 tejto zmluvy.

3'8 Pľijímateľ na overenie splnenia podmienky vľátenia pomerĺej časti finančného
pľíspevku vyplateného na príslušný štvďľok za neobsadené miesta v zariadeni a na
účely vyplatenia finančného príspevku podľa $ 78d ods. 3 písm. b) a c) zákona
o sociálnych službách na každý nasledujúci štvr1tok je povinný za jednotliv é zariadenia,

J



pľe ktoľé je tento finančný príspevok určený, v ich členení podl'a prílohy č. 1 tejto
zmluvy ministerstvu predložiť:
a) výkaz o počte pľijímatel'ov sociálnej služby za jednotlivé dni v danom štvľťroku,

ktoým bola poskytovaná sociálna sluŽba v zariadeni podl'a prílohy č' l tejto
zmluvy, a to aj pľi viazanosti $ 3 ods. 3 nariadenia vlády č.70/2020 Z. z.,

b) súhľnný výkaz o počte neobsadených miest a výške vľátených finančných
prostriedkov za neobsadené miesta na pľíslušný účet ministerstva. a to aj pri
viazanosti $ 3 ods. 3 rraľiadenia vlády č. 7012020 Z. z.

(ďalej len.,výkazy").

3.9 Pľijímatel' je povinný pouŽiť ťrnančný príspevok poskytnutý na zákLade tejto zmlur,y na
účel uvedený v bode 3.7 tohto článku a zabezpečit', aby tento finančný príspevok
pouŽili na tento účel aj ním zľiadené alebo založené zariadenia, uvedené v pľílohe č. 1
tejto zmluvY' Pre ktoľé je tento finančrrý pľíspevok určený, v súlade s $ 7l ods. 8 a
$ 78d ods' 4 až 20 zákona o sociálnych sluŽbách s povinnost'ou dodržiavať zmluvné
podmienky, za ktoýh sa ťrnančný príspevok poskytol a ustanovenia všeobecne
záväzných pľávnych pľedpisov, a to výhĺadne na spoluťtnancovanie bežných výdavkov
v rozsahu ekonomicky opľávnených nákladov uvedených v $ 72 ods' 5 zákona
o sociálnych službách za janlár 2022 až december 2022 v konkľétnom zariadení
uvedenom v prílohe č' 1 tejto zmluvy, a to v sume zodpovedajúcej rozdielu medzi
Sumou vyplateného finančného príspevku a sumou vráteného finančného pľíspevku za
neobsadené miesta aziných dôvodov vzniku povinĺosti vľátenia finančného príspevku
alebo jeho časti lyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.l0 Pľijímatel' je povinný viesť alebo zabezpečiť vedenie poskytnutého ťrnančného
príspevku v zariadeniach, pre ktoľé je tento finančný príspevok uľčený' na osobitnom
účte v banke v súlade s $ 78d ods' 20 písm. b) zákona o sociálnych službách.

Pľijímatel' je povinný v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v pľílohe č. 1
tejto zmluvy viesť alebo zabezpečiť vedenie samostatnej analytickej evidencie o použití
tohto finančného príspevku u'átane účtovnej evidencie v súlade s $ 78d ods. 20 písm. a)
zákona o sociálnych službách.

Pľijímatel' je povinný v členení podl'a jednotlivých zariadeni uvedených v prílohe č. 1
tejto zmluvy viesť alebo zabezpečiť vedenie príjmov a ýdavkov spojených s
poskytovaním odborných činností, obslužných činností, alebo ďalšíclr činností v
ľozsalru ustanovenom pre poskytovaný druh sociálnej sluŽby v účtovníctve oddelene od
pľíjmov a ýdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskyovania
tejto sociálnej služby.

3.1l Ak pľijímatel'' alebo ním zriadené alebo za|ožené zariadenie nezačne poskytovať
sociálnu sluŽbu v zariadeni uvedenom v pľílohe č. l tejto zmluvy k l.l.2022, nárok na
poskytnutie finančného pľíspevku v pomernej časti na toto zariadenie prijímatel'ovi
nevznikne skôľ' ako dňom skutočného začatia poskytovania sociálnej služby v tomto
zariadeni. Prijímateľ je povinný túto skutočnosť o nezačatí poskytovania sociálnej
služby bezodkladne písomne oznámiť ministeľStvu a písomne oznámlť ministeľstvu
skutočný d,eťl začatia poskytovania sociálnej sluŽby do 10 dní odo dňa skutočného
začatia poskýovania sociálnej sluŽby; túto povinnosť plní prijímatel' aj za zariadenia
ním zľiadené alebo založelé, pre ktoré je tento ťrnančý pľíspevok uľčerrý. Použitie
ťurančného príspevku za obdobie, kedy pľijímateľ alebo ním zr'iadené alebo za|ožené
zariadenie, neposkytoval sociálnu službu v zariadeni, pre ktoré je tento finančrrý
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pľíspevok určený, sa povaŽuje Za neoprávnené použitie finančného príspevku.
Prijímatel' je povirrrrý pľedloŽiť ýkazy za pwý štvľťrok 2022 pod|'a boú,l 4.2 článku
IV. tejto zmluvy a poskytnutý finančný pľíspevok za miesta, na ktoýh nezačal
poskytovať sociálnu sluŽbu, vľátit' na pľíslušný ťrčet ministerstva podľa bodu 5.4 písm.
a) článku V. tejto zmluvy.

3.12 Ak prijímateľ, alebo ním zriadené a|ebo za\oŽené zatiadenie, po doručení písomnej
žiadosti o poskýnutie finančnélro príspevku na rozpočtoý rok 2022 nezačne najrreskôr
do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registľa poskytovať sociálnu službu v zariadeni
uvedenom v pľílohe č. l tejto zmluvy, náľok na finančný príspevok pľe toto zaľiadenie
nevzniká. PouŽitie finančného príspevku pre zariadenie uvedené v predchádzajúcej vete
sa povaŽuje za neoprávnené pouŽitie finančného príspevku s povinnosťou jeho vľátenia
v plnej poskytnutej ýške podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy.

3.13 Ministerstvo je povinné vyplácanie fiĺlančného pľíspevku podl'a bodu 3.4 tohto článku
pre zariadenie uvedené v bode 3.12 tohto článku zasÍaviť, pľičom výška vyplácaného
ťrnančného príspevku pre iné zariadenia podl'a prílohy č. 1 tejto zmlurry, v ktoýh je
nad'alej poskýovaná sociálna služba, sa z tohto dôvodu nemení.

3.14 Ak pľijímateľ, alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
skončí poskytovanie sociálnej služby vo všetkých zariadeniach uvedených v pľílohe č. 1
tejto zmluvy, požiada príslušný vyšší územný celok o výmaz z registľa pre všetky tieto
zariadenia uvedené v pľílohe č' l tejto zmluvy alebo ak príslušný vyšší územný celok
z vlastného podnetu rozlrodne o ýmaze poskytovateľov sociálnych služieb z registra
alebo vymaže zregistra všetky zaľiadenia uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, náľok na
ťĺrančný príspevok pre tieto zariadenia odo dňa skončenia poskytovania sociálnej
služby zanká. Prijímateľ je povinný predloŽiť ministeľstvu písornrré oznámenie o
skončení poskytovania sociálnej služby s uvedením dňa skončenia poskytovania
sociálnej služby. Prijímateľ je povinný v takomto pľípade zúčtovať pouŽitie ťrnančného
pľíspevku podľa bodu 4.4 článku IV. tejto zmluvy zakaŽdé zariadenie podľa prílohy č.
l tejto zmluvy osobitne a je povinný vr'átiť nevyčerpaný finančný pľíspevok vyplývajúci
zo zíčtovania na príslušný účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm' a) článku V' tejto
zmluvy do 30 kalendáľnych dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby
v týchto zariadeniach.

3.15 Ak prijímateľ, alebo ním zríadené alebo zaloŽené zariadenie, po uzatvorení tejto zmIuvy
požlada o ýmaz z registra niektoľého zo zaľiadení uvedeného v prílohe č. l tejto
zmluvy alebo pľíslušný vyšší izemný celok z vlastného podnetu rozhodne o ýmaze
sociálnej služby z registra alebo vymaŽe z ľegistra niektoré zo zarĺadení uvedené
v pľílohe č. l tejto zmllvy, nárok na finančný príspevok pľe toto zariadenie odo dňa
skončenia poskytovania sociálnej služby zanká. Pľijímateľ je povinný predložiť
ministerstvu písomné oznámenie o skončerrí poslcýovania sociálĺej služby s uvedením
dňa skončenia poskýovania sociálnej služby a predložiť aktuálny v.ýpis z registra.
Pľijímateľ je povinný za zatiadenie podľa prvej vety pľedložiť ýkazy podľa bodu 4.2
článku IV. tejto zmluvy za št'ľrt'rok, na ktoý mu bol finančný príspevok vyplatený
azáverečné zúčtovanie použitia finančného príspevku podl'a bodu 4'4 článku IV. tejto
zmluvy a je povinný wátiť nevyčerpaný finančný pľíspevok vyplývajúci zo zučtovania
rra príslušrrý účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm' a) článku V. tejto zmluvy najneskôr
do 30 dní po skončení štvľtŤoka, na ktoý bol finančný príspevok vyplatený.
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3.l6 MinisteľStvo je povinné vyplácanie finančného príspevku podl'a bodu 3.4 tohto článku
pre zariadenl,e uvedené v bode 3.15 tohto člárrku zastaviť odo dria skončenia
poskyovania sociálnej sluŽby' pľičom ýška vyplácaného finančného pľíspevku pľe iné
zaľiadenia podľa pľílohy č. l tejto zmlulry, v ktoých je nad'alej poskytovaná sociálna
sluŽba, sa z tohto dôvodu nemení.

3.l7 Ak prijímatel', alebo ním zriadené alebo zaloŽené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
dočasne pozastaví poskytovanie sociálrrej slrrŽby z dôvodu mimoriadrrej udalosti
(dočasne preruší prevádzku-prevádzkovanie sociálnej sluŽby) počas prevádzkovej doby
na viac ako jeden deň v niektorom zo zariadení, pre ktoľé je tento finančný príspevok
určený, uvedenom v pľílohe č. l te.jto zmluvy' je povinný pri každom takomto
dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej sluŽby bezodkladne, a to najneskôr v
lehote 3 pľacovných dní odo dňa tohto dočasného pozastavenia v príslušnom zaľiadení'
túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu spolu s oznámením a preukázaním
dôvodu tohto pozastavenia a predpokladanej doby truania tolrto pozastavenia' Prijímatel'
je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu aj obnovenie poskyovania
sociáĺnej sluŽby (obnovenie pľevádzky-prevádzkovania sociálnej slrržby) v príslušnom
zariadení. Mimoľiadnou udalosťou pľe účely tejto zmluvy sa ľozumie mimoľiadna
udalosť podľa ustanovenia $ 3 ods. 2 zákona Náľodnej ľady Slovenskej republiky č.
4zl1994 Z' z. o civilnej ochľane obyvateľstvav zneri neskorších predpisov.

Po dobu dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby počas pľevádzkovej
doby na viac ako jeden deň v niektorom zo zariadení, pre ktoľé je finančný príspevok
určený, uvedenom v pľílohe č. 1 tejto zm|lvy, nárok na ťrnančný príspevok pre
pľíslušne zariadenie za takilto dobu dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej
sluŽby zaníká; to neplatí za dobu trvania tolrto dočasného pozastavenia 90 dní, ak dôvod
oznámený a preukázaný pľijímatel'om v písomnom oznámeni o dočasnom pozastavení
poskytovania sociálnej služby v pľíslušnom zariadeni ministerstvo posúdi ako vážny. Po
uplynutí doby 90 dní odo dňa dočasnélro pozastavenia poskytovania sociálnej služby
nárok na fiĺančný príspevok pľe toto zariadenie zaniká bez ohl'adu na skutočnosť, Že
dôvod pozastavenia poskýovania sociálnej služby v pľíslušnom zariadeni ministeľstvo
posúdilo ako véžny' Skutočnosť, či dôvod pozastavenia poskýovania sociálnej služby
v príslušnom zariadeni je na účely trvania nároku na finančný pľíspevok váŽny,
ministerstvo bezodkladne písomne oznámj pľijímateľovi.

Prijímateľ je povinrrý predloŽiť zoznamy a ýkazy podl'a boúl4.2 alebo 4.4 článku IV.
tejto zmluvy za miesta v zariadeni, v ktorom dočasne pozastavil poskytovanie sociálnej
služby podľa prvého a druhého odseku tohto bodu tejto zmluvY, ak je dočasné
pozastavenie spojené so zánikom nároku na ťrnančný príspevok podľa &uhého odseku
tohto bodu tejto zmluvy, a za dobu tohto dočasného pozastavenia poskynutý a
vyplatený ťrnančný príspevok za Íieto miesta v tomto zariadeni vľátiť na pľíslušný účet
ministerstva podl'a bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy.

3.l8 Ministeľstvo zniŽi o pomernú časť výšku vyplácaného finančného pľíspevku podľa
bodu 3.4 tolrto článku pre zariadenie uvedené v bode 3.17 tohto člárrku a za podmienok
uvedených v bode 3.17 tohto článku.

3.19 Ak prijímatel', alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
na základ,e vykorraného zápisu do registra znlži počet miest v zariadeni uvedenom
v pľílohe č. 1 tejto zmluvy na základe zápisu do ľegistľa vykonaného po podaní
písomnej žiadosti o poskýnutie finarrčného pľíspevku na rozpočtový rok 2022 oproti
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StaW uvedenému V tejto písonmej žiadosti, náľok na pomernú čast' finančného
príspevku ľla tento znlžený počet miest odo dňa zápisu zniŽenia počttr týchto miest
v registri zaniká. Pľijímatel' je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu,
pľedloŽiť ministeľstw aktuálny ýpis z registra, pľedloŽiť ýkazy podľa bodu 4.2
článku IV. tejto zmluvy za štvľt1'ok, na ktolý mu bol finančný pľíspevok vyplatený
a poskynutý finančný príspevok v pomeľnej časti za znižené miesta podl'a prvej vety
vrátiť na príslušný účet ministeľstva podl'a bodu 5.4 písm' a) článku V' tejto zmluvy.

3'20 Ministerstvo je povinné ýšku vyplácaného finančného príspevku podl'a bodu 3.4 tohto
článku pre zaľiadenie uvedené vbode 3.l9 tohto článku zníŽjť opomernú časť za
zniŽený počet miest V tomto zariadeni v štvďrokoch nasledujúcich po štvľt'ľoku,
v ktolom prijímatel' predložil výkazy a vľátil na pľíslušný účet ministerstva túto
pomeľnú časť finančného pľíspevku za zariadenie uvedené vbode 3.l9 tohto článku,
pričom ýšku vyplácarrého firrančného príspevku po jeho zniŽeni o túto pomeľnú časť
miĺristerstvo písomne oznámi prijímatel'ovi. Výška vyplácaného finančného príspevku
pľe iné zaľiadenia podľa pľílohy č' l tejto zmluvy, V ktoľých je naďalej poskytovaná
sociálna sluŽba s nezmeneným počtom miest sa z tohto dôvodu nemení'

3.2l Ak prijímateľ, alebo ním zriadené a|ebo za|oŽené zariadenie poskytuje vjednom
objekte sociáInu sluŽbu vo viacerých druhoch zariadeni podl'a prílohy č. 1 tejto zmluvy,
pre ktoľé je finančný pľíspevok uľčený, a zniŽi počet miest v jednom druhu zariadenia,
pľičom naqýši o ten istý počet miest miesta v inom druhu zariadenia na základe zápisu
do registra vykonaného po podaní písomnej Žiadosti o poskýnutie finančného
príspevkrr na ľozpočtový rok 2022 oprotí stavu uvedenému v tejto písomnej Žiadosti,
náľok na finančný pľíspevok pľe zaľiadenie, ktoľé zniži\o počet miest, v pomernej časti
na tento zntžený počet miest odo dňa zápisu zníženia počtu týclrto miest uvedeného v
ľegistri zan1ká. Pľijímatel' je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu,
pľedloŽit' ministerstvu aktuálny vypis z ľegistra a predloŽiť ýkazy za obdobie'
v ktorom poskytoval sociálnu sluŽbu s počtom miest v zariadeni uvedeným v prílohe č.
l zmluvy a za obdobie so zniženým počtom miest v zariadení v tom štvľttoku, v kÍorom
Zmefla počtu miest nastala s povinnosťou u'átenia nevyčerpaného finančného pľíspevku
vyplyvajúceho zvýkazov na príslušný účet ministerstva podl'a bodu 5'4 písm. a) článku
V. tejto zmluvy. Prijímatel'ovi uvedenému v prvej vete náľok na poskytnutie finančného
pľíspevku v pomernej časti na navýšené miesta v inom druhu zariadenia v tomto
objekte, pre ktoré je finančný pľíspevok uľčený podľa prílohy č' l tejto zmlllvy,
nevzniká.

3.22 Ministeľstvo je povinné qýšku vyplácaného finančného príspevku podľa bodu 3.4 tohto
článku pre zariadenie uvedené v bode 3.21 tohto článku znížiť o pomenrú časť
v štvrťrokoch nasledujúcich po štvrttoku, v ktorom prijímateľ predloŽil ýkazy a vľátil
na príslušný účet ministerstva pomernú časť finančného príspevku vyplývajúcu zo
zniženia počtu miest v zatiadeni podľa bodu 3.2l, pričom ýšku vyplácarrého
finančného príspevku po jeho zniŽení o túto pomernú čast' ministerstvo písomne oznámi
prijímateľovi. Výška vyplácaného finančného príspevku pre lné zariadenia podľa
prílohy č. l tejto zmluvy, v ktoých je naďalej poskytovaná sociálna služba
s nezmeneným počtom miest, sa z tohto dôvodu nemení.

3.23 Ak ministerstvo Zisti také porušenie poviĺrností pľijímateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoľé zakladá opľávnenie ministerstva v súlade s bodom 7.5 článku VII. tejto
zmluvy odstúpiť od zmluvy, pozastaví vy'plácanie finančného pľíspevku. Y pripade, že
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ministerstvo od zmluvy z tohto dôvodu odstťlpi, náľok na finančný príspevok zanikne
o do dria pozastaven ia vyp lácania fi narrčrrélro pľíspevku.

3.24 Pr1jímatel' vyhlasuje, Že beľie na vedomie' že poskytnutie finančného pľíspevkrr na
základe tejto zmluvy sa považuje v zmysle zákona č.357lz0I5 Z. z. o firrarrčrrej
kontrole a audite a o Zfflene a doplnení niektoýh zákonov (d'alej len ',zákon o
ťmančnej kontľole a audite") za poskytnutie veľejných financií, na ktoľé sa vzťahujú
príslušné ustanovenia tohto zákona, a to najmä v súvislosti s vykonávaním firrarrčnej
kontroly súladu pouŽitia tohto f]nančného príspevku so zákonom o finančnej kontrole a
audite a d'alšou príslušnou platnou pľávnou úpravou..

3.25 Finarrčný pľíspevok je zlučitel'ný s podporou poskýnutou z rozpočtu obce, ľozpočtu
vyššieho územného celku, štrulĺtuľálnych fondov Euľópskych spoločenstiev alebo zo
štátneho rozpočtu, okľem tohto finančného príspevku, pokial' to pravídlá pre
poskytrrutie týchto podpôľ nevylučujú' avšak takto poskýnutý fiĺlančný príspevok
nesmie bý' potlŽitý duplicitne na ľovnaké náklady prijímatel'a, na ktoľé bol poskytnutý
ťrnančný pľíspevok na základe tejto zmluvy.

3.26 Ustanovením bodu 7.1 článku VII. tejto zmllvy, ktoľé upľavuje uzatvoľenie tejto
zmluvy na dobu určitú, ato od účinnosti tejto zmluvy do 15. februáľa 2023, nie si
dotknuté práva apovirrnosti zmluvných strán dohodnuté touto zmluvou, ktoľé majú
zmluvné strany pľávo si uplatniť aj po 15. febľuári 2023. Tieto pĺáva apovinnosti
zmluvných stľán ostávajú zachované aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

3.27 Ministeľstvo je oprávnené vyplatenie finančného príspevku alebo niektorej jeho časti
podľa bodu 3.4 tohto článku, uľčeného pľe konkrétne zariadenie podľa pľílohy č. l tejto
zmluvy pozastaviť do doby pokiaľ:
a) prijímatel', ktorému ministerstvo poskytlo finančný príspevok na rozpočtoý rok

202l, nepredloží záverečné zúčtovanie finančného pľíspevlcrr so štátnym ľozpočtom
do l5. februára 2022 a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný
príspevok vyplyvajúci z tohto zíčtovania, neoprávnene použitý finančný pľíspevok
na ľozpočtový rok 202l a výnosy z poskýnutého finančného príspevku
na rozpočtový ľok 202l, a|ebo pokíaľ prijímateľ neodstráni nedostatky vyplyvajúce
z administľatívnej finančnej kontľoly za rok 202|,

b) príjímateľ nepľedloži ýkazy podľa bodu 3'8 článku III' tejto zmluvy za pwý,
drulrý, alebo tretí štvrťrok2022,

c) vo ýkazoch podl'a bodu 3.8. článku III. tejto zmluvy za prý, dľuhý, alebo tretí
štvfi}ok 2022,l<toré predloží prijímateľ v teľmíne stanovenom zmluvou, neodstráni
zistené nedostatky,

d) prijímatel' newáti pomemú časť finančného pľíspevku vyplateného na pľíslušný
štvrftok za neobsadené miesta v zariadeni podl'a $ 78d ods. 12 zákona o sociálnych
službáclr a $ l až 3 nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. a podľa bodov 3.1 l, 3. 12, 3.l4,
3.l5, 3.17,3.|9 a3.2l tohto článku v zmysle predloŽených ýkazov podl'a bodu 3.8'
článku III. tejto zmluvy,

e) poskýovateľ sociálnej služby má evidované daňové nedoplatky u miestne
príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie,
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie'

D je podaný orgánom verejnej moci podnetnaýmaz pľijímatel'a, ako poskýovatel'a
sociálnej sluŽby v zaľiadeni, pre ktoľé je finančný pľíspevok uľčený' z ľegistľa alebo
podnet na ýmaz pľijímateľom zriadeného alebo nim zaloŽeĺeho zariadenia, pľe
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ktoré je finančný príspevok určený, z registľa, alebo na výmaz prijímateľa alebo nĺm
zľiaderrého alebo založeného zariadenia, pľe ktoľé je ťrnarrčrrý príspevok rrrčený'
z registra len v časti jeho opľávnenia na poskytovanie sociálnej služby v niektorom
zo zariadení uvedených v pľílohe č. l tejto zmluqr, alebo na poskýovateľa sociálnej
sluŽby v konkľétnom zaľiadení, pľe ktoľé je finančný pľíspevok uľčellý, je podaný
podnet na kontrolu plnenia podlnienok na zápis do ľegistľa počas poskyovania
sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej sluŽby, podnet Uradu pre
dohl'ad trad zdravotnou starostlivosťou rra výkon dolrl'adu rrad poskytovaním
zdravotnej staľostlivosti v rozsahu ošetľovatel'skej staľostlivosti alebo podnet
pľíslušnému oľgánu veľejného zdľavotníctva podľa $ 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochľane' podpore a rozvoji verejného zdravía a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov na kontľolu plnenia hygienických podmienok na
poskytovanie sociálnej sluŽby,

8) sa voči prijímateľovi alebo rrím zriadenému alebo založenému zariadeniu, ako
povinnému' vedie exekučné konanie alebo sa voči nemu vedie tľestné konanie
a tľestná činnosť priamo alebo nepľiamo súvisí s plnením tejto zmluvy alebo
predmetom činnosti poskýovatel'a sociálrrej služby v zariadeni, pre ktoré je
ťrnančný pľíspevok určený,

h) prebieha vylrodnocovanie výsledkov z vykonaného monitoringu dodrŽiavania
plnenia závázkov prijímatel'a ztejto zmluvy podl'a článku VI. tejto zmluvy' alebo
odstraňovanie zistených porušení plnenia zmluvných závázkov vyplývajúcich
z tohto vykonaného monitoringu.

3.28 Ak ministerstvo pozastavilo vyplatenie finančného príspevku alebo niektorej jeho časti
podľa boú' 3.27 tohto článku a pľijímateľ neodstráni dôvod pozastavenia jeho
vyplatenia v lehote, kÍorá umožrrí ministerstvu vyplatenie tohto finančného príspevku
alebo niektorej jeho časti na rozpočtový rok 2022 najneskôľ do l5. februáľa 2023,lnak
nárok na tento ťĺrančný pľíspevok alebo túto niektoru jeho časť zan1ká.

čHnok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.l Prijímateľ sa zavánlje použiť poskynutý finarrčný pľíspevok v súlade s podmienkami
ustanovenými v zákone o sociálnych službách, naľiadení vlády č. 7012020 Z' z.,
a naľiadení vlády č. 116/2020 Z. z., a v súlade s podmienkami v tejto zmluve, na účel,
na ktoý je finančý príspevok podľa boú;2.2 článku II. tejto zmluvy poskytovaný a na
spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach uvedených v pľílohe č. l tejto
zmluvy.

4'2 Prijímatel' je povinný predloŽiť ministerstvu výkazy podl'a bodu 3.8 článku III. tejto
zmluvy za prvý, druhý a tretí štvľttok 2022 a vľátiť ministerstvu nevyčerpanú časť
finančného príspevku za príslušný štvrttok v zariadeni v členení podľa jednotlivých
zariadeni uvedených v pľílohe č. I tejto zmluvy v súlade s $ 78d ods. 4 aŽ 12 zákona
o sociálnych službách a $ I aŽ 3 naľiadenia vlády č. 7012020 Z. z. a v zmysle
Usmernenia ministerstva k predkladaniu výkazov podľa bodu 3.8 článku IĺI. tejto
zmluvy za pÍvý, druhý a tretí štrrrt'rok rozpočtového ľoku 2022 zveľejneného
na webovom sídle ministerstva:

http:i/www.employment.gov.sk/sk/ľodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/
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Prijímatel' je povinný pľedložit' výkazy podl'a predchádzajúcej vety najneskôr do l0
pľacovrrýclr dní nasledujúceho štvrťľoka po štvrťroku, na ktoý bol finančrrý pľíspevok
vyplatený. Neoddelitel'nou súčast'ou výkazov za prý, druhý a tľetí štvľťľok 2022 je
štatutámym zástupcom pľijímatel'a podpísané a odtlačkom pečiatky pľijímatel'a
opatľené čestné vyhlásenie o pľavdivosti údajov (presné, pravdivé a úplné údaje).
Nevyčerpaný finančný pľíspevok z dôvodov uvedených v bode 3.l l, 3.12, 3.14, 3'l5,
3.l7,3.l9 a3'2l článku III. tejto zmluvy za predchádzajtĺcilpredchádzajice štvďroky
rozpočtového roka 2022 yijímateľ vľáti na pľíslrršný účet mirristerstva podl'a bodu 5.4
písm' a) článku V. tejto zmllvy.

4.3 Zmluvné strany beru na vedomie, že pollžitie ťrnančného príspevku podlieha povĺnnemu
ľočnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktoľého spôsob uľčuje pokyn Ministerstva
ťrnancií Slovenskej ľepubliky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym ľozpočtom
pľe ústredné orgárry štátnej spľávy, príspevkové a rozpočtové organizácie,
podnikatel'ské subjekty' neziskové organizácie a d'alšie subjekty, ktoým boli
poskytnuté pľostriedky zo štátneho ľozpočtu.

4.4 Pľijímatel' je povinný predloŽiť ýkazy za štvrtý štvrťrok azáverečné zúčtovanie
použitia finančného príspevku vyplateného na ľozpočtový ľok 2022 (d'alej aj ako
,4áverečné zúčtovanie finančného príspevku") avrátiť nevyčerpanú časť finančného
pľíspevku vyplývajúcu z ýkazov a nevyčerpanú časť finančného pľíspevku
vyplývajúcu zo záveľečného zúčtovania podľa jednotlivých zariadení uvedených
v prílohe č. l tejto zmluvy v súlade s $ 78d ods. 4 aŽ 12 zákona o sociálnych sluŽbách a
$ 1 až 3 nariadenia v|ády č. 7012020 Z. z. spôsobom podľa bodtr 4.3 tohto článku
zmluvy a v zmysle Usmernenia ministerstva k zúčtovaniu finančného pľíspevku
poskytnutého na rozpočtoý rok 2022 zverejneného na webovom sídle ministeľstva:

http://www.employment.gov.slďslďľodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/

Prijímatel' je povinĺý predloŽiť ýkazy za štvrtý štwttok 2022 a záverečné zrrčtovanie
podľa pľvej vety v termíne od 1. januáľa do 15. februára 2023. Neoddeliteľnou súčasťou

ýkazov azáverečného áčtovania podl'a predchádzajúcej vety za rozpočtoý rok 2022
je štatutárnym zástupcom prijímatel'a podpísané aodtlačkom pečiatky prijímatel'a
opatľené čestné vyhlásenie. Nevyčerpaný finančný pľíspevok vyplývajúci
z predložených výkazov a zŕxerečného zúčtovania prijímatel' vráti na účet ministerstva
podľa bodu 5.4 písrn' b) článku V. tejto zmluvy a ýnosy z poskýntrtého finarrčného
príspevku na príslušný účet podl'a bodu 5.4 písm. c) článku V. tejto zmluvy.

4.5 Pľijímateľ predkladá záverečné zúčtovanie finančného pľíspevku aj za zariadenie,
u ktoľého došlo k zániku opľávnenia poskýovateľa sociálnej sluŽby poskytovať
sociálnu službu v tomto zariadeni v priebehu ľozpočtového roka, a to na základe
ýmanl z ľegistra, čím došlo k skončerriu poskytovania sociálnej služby v tomto
zatiadeni, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení štvrt'roka' na ktorý bol
ťrnančný príspevok vyplatený. Nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo
zúčtovania vľáti prijímateľ na účet ministeľstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto
zmluvy, výnosy z poskýnutého finančného príspevku vráti na účet podľa bodu 5.4
písm. c) článku V. tejto zmluvy. Závercčné zúčtovanie v termíne od 1. januáľa do 15.
februáľa 2023 prijinateľ za zariadeĺie podľa prvej vety nepredkladá.

4.6 Pľijímateľ je povinný viesť alebo zabezpečiť vedenie evidencie počtu neobsadených
miest v zariadeni podľa $ 78d ods. 12 a 16 zákona o sociálnych službách a $ 1 až 3
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nariadenia vlády č. 7012020 Z. z., ak $ 3 ods. 3 nariadenia vlády č' 7012020 Z. z.
neustanowje inak, v čleĺlerlí pod|'a jednotlivých zariadení podl'a prílohy č. 1 tejto
zmluvy.

4.7 Pľijímatel' je povirmý do 10 pľacovrrých drrí písomrre ozrámiť ministerstwt všetky
zmeny, ktoľé by mali vplyv na náľok na poskytnutý finančný pľíspevok alebo jeho
v'ýšku a ktoľé by mohli pri vymáhaní zadĺŽaných alebo neopľávnene pouŽitých
firrarrčrrých pľostľiedkov zhoršiť pozíciu ministerstva, ako veľitel'a alebo vymožiteľnosť
jeho pohl'adávky. Najmä je prijímatel'povinný oznámit' ministerstvu skutočnosti, ktoré
majú alebo môŽu mat'za následok zánik pľijímatel'a, ako poskytovatel'a sociálnej sluŽby
v zariadeni, pľe ktoré je finančný pľíspevok určený, jeho tľansformáciu, zlúčenie alebo
splynutie s iným subjektom, skončenie alebo prerušenie poskýovania sociálnej služby
v zaľiad,eni, pľe ktoré je finančný pľíspevok určený v pľílohe č. 1 tejto zmluvy, Zmenu
štatutárneho orgátru prijímateľa, Zmetlll jeho adresy/sídla, zmetltl jeho bankovélro
spojenia, Zmenu miesta poskytovania sociálnej sluŽby, Zmenu počtu miest.

4.8 Pľijímateľ je povinný predloŽiť záverečné zúčtovanie finančného príspevku so štátnym
ľozpočtom do l5. februáľa2023.

4.9 Za hospodárne, efektívne, účelné a účinné pouŽitie poskýnutého finančného príspevku
zodpovedá jeho prijírnateľ. Pľijímatel' je zárovei povinrrý zabezpečiť riadne vedenie
účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa čerpania finančného príspevku podl'a $ 78d
ods. 20 zákona o sociálnych sluŽbách v súlade so zákonom č. 43Iĺ2002 Z. Z'
o účtovrríctve v znení neskorších pľedpisov (d'alej lerr ,,zákon o účtovníctve")'

4' l0 Kontrolu hospodáľenia s finančným pľíspevkom a efektívnosť, účelnosť a účinnosť jeho
pollŽitia, vrátane dodržiavarria stanovených podmienok, za ktoých sa finančný
pľíspevok podl'a tejto zmluvy poskyo| a plnenia zmluvných povinností prijímatel'a
podľa tejto zmluvy, si vyhľadzuje vy'konávať ministerstvo aj v súlade s osobitnými
právnymi predpismi. Prijímatel' berie na vedomie, Že na kontrolu použitia finančného
príspevku, vymáhanie neoprávnene použitého finančného príspevku alebo neopľávnene
zadrŽiavaného finančného príspevku sa vzťahuje režimupľavený v osobitných právnych
predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o finančrrej kontľole a
audite). Kontľolná pôsobnosť iných oľgánov týmto nie je dotknutá.

4.l l Prijímateľ berie na vedomie, Že počas trvania jeho zákorurej povinnosti archivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitím finančného pľíspevku je povirurý strpieť ýkon
kontroly Zo Strany oprávnených osôb.

čHnok V.
Ostatné ustanovenia zmluvy

5.l Pľijímatel'berie na vedomie, Že výnosy zťlnančného príspevku sú príjmom štátneho
rozpočtu. Výnosy z finančného pľíspevku' nevyčerpaný finančný príspevok
a neopľávnene použitý finančný príspevok je pľijímateľ povinný bezodkladne vľátiť
poskýovateľovi podľa bodu 5.4 tohto článku.

5.2 Pľijímatel' je povinný pľedložiť ýkazy za ptý, druhý a tretí štvrtŤok vyhotovené
v súlade s bodom 4'2 čláÍ'llc.) IV. tejto zmluvy v členení podľa jednotlivých zariadení
uvedených v pľílohe č. 1 tejto zmluvy' Nelyčerpaný finančný pľíspevok za miesta
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podľa bodu 3.ll,3.|2,3'l4,3.l5, 3.l7,3.19 a 3'21 člár/ľ.u III. tejto zmluvy v zaríadeni
je prijímatel'povinrrý vľátiť na účet poskýovatel'a podl'a bodu 5.4 písm. a) tohto článku.

5.3 Prijímatel' je povinný pľedloŽit' výkazy za štvltý štvďrok azáveľečné zúčtovanie
finatrčného príspevku vyhotovené v súlade s bodom 4.4 člár*u IV' tejto zmluvy
v členení podl'a jednotlivých zaiadení uvedených v pľílohe č. l tejto zmluvy.
Nevyčerpaný finančný pľíspevok v zariadeni vypl1ŕvajúci z výkazov a nevyčeľpaný
firrarrčný pľíspevok vyplyvajťrci zo záverečnélro zúčtovania finančného príspevku je
pľijímatel'povinný vrátiť na účet ministerstva podl'a bodu 5.4 písm' b) tohto článku.

5.4 Výnosy z poskytnutého finančného príspevku, nevyčerpaný ťrnančný príspevok
a neopľávnene použltý finarrčný pľíspevok sa prijírnatel' zavázuje polkázať
bezhotovostným pľevodom na pľíslušný účet ministerstva takto:
a) nevyčerpaný ťrnančný príspevok za miesta podľa bodu 3'Il', 3'l2, 3.14, 3'15, 3'l7,

3.l9 a 3.2l článku III. tejto zmluvy na základe predložených výkazov za prý, drulrý,
a|ebo tretí štvr1'ľok poukazovaný v roku 2022 na účet ministerstva vo formáte IBAN:
SK17 8180 0000 0070 0010 6819, s variabilným symbolom VS: 0011642022 a
špecifickým symbolom Šs: o++gzo220x,kde x špecifického symbolu bude poradové
číslo štvrt}oka, za |<toý sa nevyčerpaný finančný pľíspevok vr'acia na účet
ministeľstva,

b) nevyčerpaný finančný pľíspevok za miesta podl'a bodu 3' 14, 3.|5, 3'l7, 3.l9 a3'21
článku III. tejto zmluvy na základe predložených výkazov za štvltý štvrt}ok
a nelyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo záverečného nlčtovania
finančného pľíspevku, poukazovaný v tenníne od l. januára do 15. februáľa 2023 na
účet ministerstva vo formáte IBAN: SKl2 8180 0000 0070 0058 7253' s variabilným
symbolom VS: 001 1642022 a špecifrckým symbolom Šs: o++szozzoo,

c) qýnosy z poskýnutého finančného pľíspevku (rozdiel medzi úľokom, vzniknutým
zo sumy vyplateného frnančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplatku
zavedenie účtu prijímateľa, pľíp. celého poplatku) poukázané najneskôr do 15.

febnrára 2023 na účet ministerstva vo formáte IBAN: SKl8 8180 0000 0070 0010
6704, s vaľiabilným symbolom VS: 0011642022 a špecifickým symbolom ŠS:
0448202200,

d) neopľávnene použitý finančný príspevok najneskôľ do tľoch kalendáľnych dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy od ministerstva na u'átenie neopľávnene
použitých finančných prostriedkov na účet ministerstva vo formáte IBAN: SK12
8180 0000 0070 0058 7253, s vaľiabilným symbolom VS: 0011642022 a
špecifickým symbolom Šs: o++gzozzl t.

5.5 Pľed poukázaním ýnosov z finančného príspevku, nevyčerpaného finančného
pľíspevku alebo neoprármene použitého finančného pľíspevku na účet ministerstva je
prijímateľ povinný doručiť písomnou foľmou avizo s uvedením ľeg. čísla tejto zmluvy
a výšky finarrčných prostriedkov, ktoré vracia na príslušný účet mirristeľStva, v členení
podl'a jednotliých zariadení uvedených v prílohe č. l tejto zmluvy na adľesu sídla
ministeľstva uvedenú v bode 1.1 článku I. tejto zmluvy'

5.6 Nevyčerpané finančné prostriedky sa podľa $ 8a ods' 7 zákona o rozpočtových
pľavidlách nevracajú, ak ich suma nepľesiahne 5,- euľ (slovom: päť euľ).

5.7 Nedodržanie podmienok, zaktoých sa finančný príspevok poskytol, sa bude považovať
za porušenie ťrnančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podl'a ustanovenia $ 31
zákona o rozpočtových pravidlách.
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Článok VI.
Monitoľing dodľžiavania plnenia závázkov prijímatel'a z teito zmluvy

6.l Ministerstvo v súvislosti s poskytnutým finančným príspevkom a dodľžiavaním
podmienok, zaktoých sa poskytol a plnerrím závázkov prijímateľa podl'a tejto zmluvy,
je opľávnené prostredníctvom opľávnených štátnych zamestnancov v služobnom úrade,
ktoým je ministerstvo (ďalej len ,,opľávnení zamestnanci ministerstva"), kedykoľvek
vykorrávať moĺritoring dodrŽiavarria plnerria závázkov prijímatel'a alebo rrím zriadeného
alebo zaloŽeného zariadenia ztejto zmluvy pľi poskytovaní sociálnej služby
v konkr'étnom zaľiadení, pľe ktoľé je ťrnančný pľíspevok určený, v súlade
S ustanoveniami bodov 6.3 a 6.4 tohto článku'

6.2 Pľijímateľ je povinný pri výkone monitoľingu na zálk|ade bodu 6.l tohto článku
umoŽniť alebo zabezpečiť oprávneným zamestnancom ministeľstva vstup do objektov
zariadeni, v ktoých sa poskyuje sociálna sluŽba, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy'
pľedloŽiť požadovane doklady, infoľmácie, Vysvetlenia súvisiace s vykonávaným
monitoringom a poskytnúť poŽadovanú súčinnosť.

6.3 Monitoľing podl'a bodu 6.l tohto článku sú oprávnení zamestnanci ministerstva
oprávnení vykonávať za pritomnosti štatutárneho orgánu prijímateľa alebo aspoň
jedného zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, pre ktoré
je finančný príspevok určený.

6.4 Skutočnosti zistené výkonom monitoringu podľa bodu 6.l tohto článku ministerstvo
písomne oznámi prijímatel'ovi spolu s uvedením zistených porušení konkrétnych
závázkov prijímateľa z tejto zmluvy a podl'a povahy a zéwažnosti týchto zistených
porušení, aj s uvedením prípadnej lehoty pľe prijímateľa na ich odstránenie, a to do 20
pľacovných dní po ukončeni tohto monitoringu.

Čhnok VII.
Platnosto zmluvy a spôsob ukončenia zmluvy

'7 'l Zmluvné stľany uzatváraji túto zmluvu na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy do l5. februára2023.

7 '2 Táto zľrluva zanikne pred uplynutím doby dohodnutej v bode 7.l tohto článku aj:
a) nazák|ade písomnej dohody zmluvných strán,
b) zánikom oprávnenia na poskytovanie sociálnej sluŽby v zaľiadeniach uvedených

v pľílohe č. l tejto zmluvy pľijímateľovi alebo ním zľiadenému alebo zaloŽenemu
zariadeniu podľa $ 68 ods. 3 zákona o sociálnych službách' a to odo dňa
nadobudnutia pľávoplatnosti rozhodnutia o ýmaze z registra alebo odo dňa ýmazu
z rcgistľa,

c) písomnou výpoveďou tejto zmluvy zo strany prijímateľa alebo ministerstva
d) odstúpením od tejto zmluvy zo strany ministerstva.

7.3 Pľijímatel' a ministerstvo sú oprávnení vypovedať túto zmluvu na zák|aďe písomnej
výpovede kedykolVek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedlrá doba je 30 dní a začina
plynúť pryým dňom kalendáľneho mesiaca, ktoý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola písomná ýpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.
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7.4 Uplynutím výpovednej doby táto zmlvva zaniká. Prijímateľ je povinný zúčtovat'
ťľrarrčný príspevok poskýnutý do doby uplyrrutia výpovednej doby a vrátiť
ministerstvu poskýnutý finančný pľíspevok pouŽltý v ľozpoťe s touto zmluvou
najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby.

7.5 Ministerstvo je oprávnené odstúpit'od tejto znluvy v prípade' ak:
a) účel poskytnutia finančného pľíspevku zanikne alebo bol zmaľený z dôvodov na

stľane pľijímatel'a,
b) prijímatel' uviedol v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku alebo

v dokumentoch, ktoré sú jej pľílohou, nepľavdivé alebo neúplné údaje a nejde len
o foľmálne údaje, ktoľé nemajú vplyv na nárok na finančný pľíspevok alebo jeho
výšku,

c) prijímatel' nevedie alebo nezabezpečil vedenie poskýnutého finančného pľíspevku
na osobitnom účte v banke; alebo nevedie alebo nezabezpečil vedenie samostatnej
analytickej evidencie o použití finančného pľíspevku vľátane účtovnej evidencie,
alebo nevedie alebo nezabezpečil vedenie pľíjmov a výdavkov spojených S

poskytovaním odborných činností, obsluŽných činností, alebo ďalších činností v
ľozsahu ustanovenom pľe poskytovaný dluh sociálnej služby v účtovníctve oddelene
od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou
poskýovania tejto sociálnej služby v členení podl'a zariadeni uvedených v prílohe č.
1 tejto zmluvy,

d) prijímateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť podl'a bodu 4.7 článku IV. tejto zmluvy,
e) ministerstvo zistí závaŽné nedostatky pri hospodárení s finančným príspevkom

a efektívnosti, účelnosti alebo účinnosti jeho použitia v konkrétnom zariadeni podl'a
pľílohy č. l tejto zmluvy, pľe ktoľé je finančný pľíspevok uľčený alebo závažné ľesp.
opakovarré nedodrŽiavanie plnenia záryázkov prijímateľa z tejto zm|uvy,

D prijímatel' bez zánaŽného dôvodu nepredložil štvrťročné ýkazy spôsobom
a v tetmíne podl'a bodu4.2 alebo 4.4 článku IV. tejto zm|uvy,

g) prijímateľ uviedol vo ýkazoch za prý, druhý, tretí alebo štvrtý štvrťrok
av záverečnom zúčtovaní nepľavdivé alebo neúplné údaje a nejde len o formálne
údaje, ktoré nemajú zásadný vplyv na nárok na finančný pľíspevok alebo jeho
výšku,

h) prijímate|' bez závaŽného dôvodu odmietne vpustiť do zariadenia poverených
Zamestnancov ministerstva alebo oprárĺrených zamestnancov ministerstva na účely
výkonu kontroly podľa bodu 4'10 článku IV' tejto zmluvy alebo monitoringu podľa
článku VI. tejto zmluvy,

i) dôjde k ýmanl prijímateľa, ako poskytovateľa sociálnej sluŽby v zaľiadení, pre
ktoľé je finančný pľíspevok určeny, alebo ním zriadeného alebo založeného
zariadenia uvedeného v prílohe č. l tejto zmluvy z registra,

j) prijímateľ alebo ním za|ožené alebo zľiadené zariadenie nemá obsadené žiadne
miesto v zariadeni, pľe ktoľé je finančný pľíspevok uľčený,

k) prijímateľ neodstľáni v stanovenej lehote oznámené porušenia plnenia zmluvných
závázkov zistené oprávnenými zamestnancami ministeľstva vykonaným
monitoringom podl'a bodu 6.4 článku vI. tejto zmluvy.

7.6 Ministerstvo vyhlasuje, že naplnenie podmienok na odstúpenie od zmluvy podl'a bodu
7'5 tohto článku bude posudzoyať na zák|aďe individuálneho posúdenia závažnosti
dôvodov, ktoľé viedli k porušeniu závdzkov pľijímatel'a vyplývajúcich ztejto nnluvy,
ato vždy s ohl'adom na zachovanie účelu, na ktorý je finančný pľíspevok podľa bodu
2.2 čIánk;:u II. tejto zmluvy poskytovaný, t. j. na zabezpečenie dostupnosti sociálnej
služby pre prijímatel'ov sociálnych služieb v zaľiadeniach.
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7.7 odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom donrčenia písomného odstúpenia druhej
zrnluvnej strane. odstúpením od zmluvy zanlká táto zmluva a zároveh zankajú všetky
práva apovinnosti zmluvných stľán. Zmluvné stľany sa dohodli, Že pľijímatel' je
povinný najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia vľátit' celý
finančný pľíspevok poskytnutý ministeľstvom, a to okrem prípadu odstúpenia od
zmluvy Zo stľany ministerstva podl'a bodu 7'5 písm. i) a k) tohto článku. V pľípade
odstúpenia od zmlrrvy z dôvodu podl'a bodu 7.5 písm. i) a k) tohto článku sa zmluvné
strany dohodli, že je prijímatel' poviĺrrý zučtovať finančný príspevok poskýnutý do
doby účinnosti odstúpenia od zmluvy a vľátiť ministerstw poskytnutý finančný
pľíspevok použitý v rozpore s touto zmluvou najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa
írčinnosti odstúpenia od tejto zmluvy.

7.8 Zm|uvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede tejto zmluvy a účinky
doľučenia odstúpenia od tejto zmhlvy podľa tohto článku zmluvy nastávajú tieŽ dňom
vrátenia nedoručenej zásielky odosielatel'ovi alebo dňom odmietnutia pľijatia zásielky
adľesátom.

7.9 Vypovedaním tejto zrnluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných
stľán nezanikajú nároky ministeľstva vyplývaj'Úce zporušenia finančnej disciplíny
prijímateľom v súlade so zákonom o rozpočtoých pravidlách.
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článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.l Zmluvné stľany sú povinné vzájomne sa bezodkladne infoľmovať o všetkých
rozhodujúcich skutočllostiach, ktoľé by mohli ovplyvniť plnenie tejto znluvy.

8.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom ľegistľi zmIiv vedenom
Uľadom vlády Slovenskej republiky v sillade so zákonom č.2l112000 Z. z.
o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneni
neskorších predpisov.

8'3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom ľegistri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade
s občianskym zákonníkom'

8.4 Pľáva a povinnosti ztejto zmluvy nemôže pľijímatel' pľeviesť na inú osobu
bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva.

8.5 Pľávny nástupca pľijímatel'a, alebo ním zriadeného a|ebo založeného zariadenia, ktoý
je poskytovatel'om sociálnej služby v zariadeni uvedenom v prílohe č. l tejto zmluvy
musí bezodkladne preukázat' ministerstvu vznik tohto právneho nástupníctva a vznik
opľávnenia poskytovať sociálnu sluŽbu v zariadení, pľe ktoré je tento Íinančný
pľíspevok určený, zápisom do registra. V prípade preukázania splnenia uvedených
podmienok zo strany pľávneho nástupcu podl'a prvej vety a neexistencie daňoých
nedoplatkov u miestne pľíslušného správcu dane, nedoplatkov na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatkov na
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie môŽu zmluvné strany
pokračovať v nerušenom v'ýkone práv a povinností z tejto zm|uvy; ak však pľávny
nástupca nesplní resp. ľiadne nepreukáŽe splnenie týchto podmienok, ministerstvo je
oprávnené od tejto zmllvy odstúpit'v súlade s bodom 7.5 článku VII. tejto zmluvy.

8'6 Zmluvné stľany môžu uzatvoriť písornný dodatok k tejto ztnluve' ktoým sa bude meniť
miesto poskýovania sociálnej služby v zariaderú uvedenom v pľílohe č. 1 tejto zmluvy,
ak pľijímateľ zmení miesto poskytovania sociálnej služby v zariadeni uvedenom
v pľílohe č' l Íak, Že
a) skončí poskytovanie sociálnej služby v zariadeni uvedenom v pľílohe č. l tejto

zmluvy na mieste jej poskytovania uvedenom v pľílohe č. 1 tejto zmluvy výmazom
z registra, bez pľávrreho nástupníctva, a

b) tomuto prijímatel'ovi vznikne oprávnenie zápisom do registra poskytovať sociálnu
službu v rormakom druhu zariadenia na inom mieste jej poskytovania, a

c) práva a povinnosti z pracovnopľávnych vďahov zamestnancov poskýovateľa
sociálnej služby (pľijímatel'a) a pľáva a povinnosti zlzatvoľených zmlúv
o poskytovaní sociálnej služby prijímateľov sociá|nej služby v zariadeni uvedenom
v prílohe č. l zostávaji zachované a mení sa len miesto výkonu práce a miesto
poskytovania sociálnej sluŽby, ktoľým je novo miesto posýovania sociálnej sluŽby
v zariadeni rovnakého druhu, na ktoľom vzniklo pľijímateľovi opľávnenie
poskytovať túto sociálnu sluŽbu zápisom do registra, a

d) prijímatel'pľeukáŽe ministeľstvu splnenie podmienok podl'a písmen a) aŽ c) tohto
bodu tohto článku.
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8.7 Písomná forma zmluvy je zachovaná, ak právny úkon uľobený elektľonickými
prostriedkarni je podpísaný kvalifikovaným elektľorrickým podpisom alebo
kvalifikovanou elektľonickou pečat'ou. Elektronické vyhotovenie zmluvy je oľiginálom
a rovnopis sa nevyhotovuje.

8'8 obsah tejto zmluvy možno menit' alebo dopĺňat' len nazáklade vzájomnej dohody
zmluvných stľán formou očíslovaných písonmých dodatkov podpísaných opľávnenými
zástupcami oboclr zmluvných strán, ktoré budťr neoddelitel'ĺrou súčasťou tejto zmluvy.

8.9 ostatné vzt'ahy, ktoľé nie sú upľavené výslovne v tejto zmluve, sa ľiadia zákonom
o sociálnych sluŽbách, občianskym zákonníkom, príslušnými ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách a zákonom č.58312004 Z. z' o ľozpočtových pravidlách
územnej samospľávy a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneni neskoľších
predpisov (ďalej len ,4ákon o rozpočtoých pľavidlách územnej samosprávy").

8' l0 Na hospodáľenie s poskynutými rozpočtovými pľostĺiedkami sa vzťahujú najmä
a) zákon o sociálnych sluŽbách,
b) zákon o rozpočtoých pravidlách,
c) zákon o ľozpočtoých pľavidlách územnej samospľávy,
d) zákon o účtovníctve,
e) zákon o finančnej kontrole a audite.

8' l 1 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluw riadne pľečítali, jej obsahu porozumeli a Že tĺl:to
zmluvu uzatváraji nazák|ade ich slobodnej, váŽnej, určitej azrozumiÍel'nej vôle, že
zmluva nebola uzatvorená podnátlakom, vtiesni ani zanápadne nevýhodných
podmienok anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bľatislave, dňa
,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za ministerstvo:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z. z.)"

Ing. Soňa Filípková,
geneľálna tajomníčka služobného

úľadu

Zapr1jknateľa:
,,(podpísané elekĺronicky podľa zákona č. 272120l6 Z. z.)"

Mgr. Jozef Belický
primátor

t7



Príloha č' .ĺ

k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Íeg. číslo: 1 1 64/2022_M-oorss

Kon kreti zácia fi nančného príspevku na pos kytovan ie sociálnej sluŽby

Prijímatel' finančného príspevku Mesto Šaľa

1.1 Názov zariadenia
Adresa poskytovania Partizánska 1o32t1, 927 01 Šaľa
Druh sociálnej služby Útulok
Pomerná čast'finančného príspevku na í miesto na deň
Obdobie od 01.01 .2022 do 31.12.2022
Počet miest v zariadení
Pomerná čast'

od 0'ĺ.01 .2022 do 31.03.2022

od 01.04.2022 do 30.06.2022

od 01.07.2022 do 30.09.2022

od 01.10.2O22 do 31j2.2022
Finančný príspevok za zariadenie

í Poskytovateľ sociálnej sluŽby
obchodne meno/názov
lČo
Sídlo

1.2 Názov zariadenia
Adresa poskytovania

Druh sociálnej sluŽby
Pomerná časť Íinančného príspevku na 1 miesto na deň
Obdobie od 0't.01 .2022 do 31.12.2022
Počet miest v zariadení
Pomerná časť
od 01.01 .2022 do 31.03.2022

od 01.04.2022 do 30.06.2022

od 01.07.2022 do 30.09.2022

od 01.10.2022 do 31 .12.2022
Finančný príspevok za zariadenie

Finančný príspevok spolu

organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17641471
Horná 1952t11,927 01 Šaľa

8'21918 €

't0

7 397,26€
7 479,45€
7 561'65 €
7 561'64 €

30 000'00 €

Partizánska 1O32l1,927 01 Šaľa
nocl'aháreň

8'21918 €

17

12 575,35€
12715,07 €
12854,80€
12 854'78 €
51 000'00 €

8í 000'00 €
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