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Zmluva o poskytnutí finančnéhopľíspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zaľiadeniach pľe fyzické osoby' ktoľésú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pľe fyzické osoby' ktoré dovŕšili
dôchodkový vek
podl'a $ 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách
na ľozpočtovýrok 2022
ČHnok l.
Zmluvné stľany

1.1

Poskytovatel':

Názov:

Adresa/sídlo:
ĺČo:

Bankové spojenie:
Čísloúčtuvo formáte

IBAN:
Zastúpený:

Ministerstvo pľáce, sociálnych
ľepubliky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
0068l 156
Štátnapokladnica

vecí a rodiny

Sloverrskej

SKIT 8180 0000 0070 0010 6819

[ng. Soňa Filípková, geneľálna tajomníčka služobnéhoúľadu

(ďalej len,,ministerstvo")

l.2

Pľijímatel':
Názov obce:
Adresa/sídlo:

lČo:

Bankové spojenie:
Čísloúčtuvo formáte

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice |95317,927 OI Šal'a
00306r 85

Slovenská sporitelňa, a.

s.

IBAN:

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
Zastiryený:
Mgr. Jozef Belický primátor
(ďalej len,prijímatel"')

(ministerstvo a prijímateľ spolu ďalej aj ako ,,zmluvné strany")

1.3 Zmllvné stľany sa

dohodli na uzatvoľení tejto zmluvy o poskýnutí finančného
príspevku na poskýovanie sociálnej služby v zariadeniach pre ýzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc illej ýzickej osoby a pre ýzické osoby, ktoré dovršili dôchodkový
vek na rozpočtový rok 2022, a to v súlade s:
- $ 7l ods. 6 zákona č.44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o ZÍnene a doplnení
zátkona č. 455ll99l Zb' o Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákorr) v znení
neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zákon o sociálnych službách"),
- naľiadením vlády Slovenskej republiky č. 24612021 Z. z', l<toým sa ustanowje
ýška finančnélro príspevku na poskýovanie sociálnej sluŽby v zaľiadeniach
sociálnych sluŽieb pre fyzické osoby' ktoľésú odkázane na pomoc inej fyzickej
osoby, a pre ýzické osoby, ktoľédovŕšilivek potľebný na nárok na staľobný
dôchodok na rok 2022 (ďalej aj ako ,,nariadenie vlády č. 2461202I Z. z."),
- nariadením vlády Slovenskej ľepubliky č. 7012020 Z. z., ktoťym sa ustanovujú
niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie,
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núdzového staw alebo výnimočného stalrr v zneni naľiadenia vlády Slovenskej
reprrbliky č.26Ll2020 Z. z. a naľiadenia vlády Sloverrskej ľepubliky č.|00/202l Z.
z. (d'al'ej aj ako ,,naľiadenie vlády č. 7012020 Z.r."),
- naľiadením vlády Slovenskej ľepubliky č. |1612020 Z. z. o niektoých opatreniach v
oblasti sociálnych služieb v čase mimoľiadllej situácie, núdzového stavu a|ebo
výnimočnéhostaw vyhláseného v súvislosti s ochoľenímCoVID-l9 v Znení
nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky č. 15212020 Z. z' (d'alej aj ako ,,naľiadenie
vlády č. I1612020 Z.z.")
(d'alej len,,zmluva").

Zmllva je uzatvorerrá podľa 8 78d ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona o sociálrrych
sluŽbách, $ 5l zákona č. 40l1964 Zb' občiansky zákonník v zneni neskoľšíchpľedpisov
(ďalej len ,,občiansky zákonník") a v zmysle zákona č. 52312004 Z' z. o rozpočtových
pľavidlách verejrrej správy a o Zmelle a doplrrerrí rriektoýh zákonov v znení neskoľších
predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách")'
Poskýrrutie finančrrého pľíspevku na základe tejto zmluvy sa povaŽuje v zmysle zákona
č. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov
(d'alej Ien ,,zákon o finančnej kontľole a audite") za poskytnutie veľejných financií, na
ktoľésa vzťahlj príslušnéustanovenia tohto zákorra.

článok II.
Pľedmet zmluvy a účelposkytnutia Íinančnéhopríspevku

2.l

2.2

Pľedmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok , práv a povinností zmluvných

stľán pri poskýnutí finančnéhopríspevku na poskytovanie sociálnej sluŽby
v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázane na pomoc inej ýzickej osoby
a pre szické osoby, ktoré doví'šili dôchodkoý vek podl'a $ 7l ods. 6 zákona
o sociálnych sluŽbách (ďalej len ,,ťtnančný príspevok") na rozpočtový rok 2022
prijímateľovi zo strany ministerstva podľa platnej pľávnej ťrpravy.
Účelom poskýnutia finančnéhopríspevku na zák|ade tejto zmluvy je zabezpečenie
dostuprrosti sociálnej služby pre pľijímateľovsociálrrych služieb v zaľiadeniach
sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej aj ako ,,zatiadenie"), a to
spolufinancovaním sociálnych služieb v týchto zariadeniach, v ktoýh pľijímateľ
poskytuje sociálne služby alebo ktoré prijímatel' zriadil alebo ako jediný zakladateľ
zaloŽ1l a ktoými sú:
- zariaďenie pre seniorov ($ 35 zákona o sociálnych sluŽbách)
- zariadenie opatľovateľskej sluŽby ($ 36 zákona o sociálnych službách)
- domov sociálnych sluŽieb ($ 38 a $ l10l ods. 3 zákona o sociálnych službách)

ČHnok III.
Podmienky poskytnutia Íinančnéhopľíspevku

3.l

Finančný príspevok narozpočtový rok 2022 sa ministeľstvo zavänlje poskytnúť

3.2

Ministerstvo sazaväzuje poskytnúť finarrčný prispevok maximálne vo výške ťrnarrčného
pľíspevku podl'a bodu 3.4 tohto článku, ktoľá je bližšiekonkretizovaná v prílohe č. l
tejto zmluvy'. Konkĺ'etizácia finančnéhopríspevku na poslrytovanie sociáĺnej služby

nazáklade ministeľstvu riadne doručenej a úplnej písomnej žiadosti pľijímatel'a podl'a
$ 78b ods. l aŽ 3 zálkona o sociálnych službách.
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zariadeniach podntienených odkťtzan'ost'ott (ďalej len ,,príloha č. l tejto zmluvy"), v
členenípodl'a jednotlivých zariadeĺi, pľe ktoré je terrto firrančný príspevok uľčerrý,t. j.
maximálne vo výške poŽadovanej prijímatel'om podl'a jednotlivých zariadeni, pre ktoré
je tento finančný príspevok uľčený'špecifikovanej v písomnej žiadosti doručenej podl'a
{i 78b ods. l aŽ 3 zákona o sociálnych službách, najviac však na počet miest
v jednotlivých zaľiadeniach zapísaný v registri sociálnych služieb (d'alej len ,,ľegisteľ")
podľa star,u tohto zápisrr počtu miest ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, ak je tento stav
rrižšíoproti stavu uvedenému v písomnej Žiadosti doručenej podľa $ 78b ods. l aŽ 3
zákona o sociálnych službách'
v

3.3

Pľílolra č. l tejto zmluvy je neoddelitel'nou súčast'outejto zmluvy.

3.4

Ministerstvo sa zavána'je poskytnúťprijímatel'ovi finančný pľíspevok formou bežných
výdavkov maximálne v sume 736224,00 eur (slovom: sedemstotridsaťšesttisíc dvesto
dvadsaťštyri euľ), a to účelovoviazaĺ^lý pľe jednotlivé zariadelria, pre ktoré je tento
finančný pľíspevokuľčený,v súlade s prílohou č. l tejto zmluvy'

3.5

Finančrrý príspevok vypláca ministerstvo z kapitoly ministerstva formou bežrrého
transfelu bezhotovostným pľevodom z účtuministeľstva na účetprijímatel'a uvedený
vbode l.2 č|áĺlkul'tejto zmluvy, ktoý je osobitným účtomvbanke v súlade s $ 78d
ods. 20 písm. b) zákona o sociálnych službách a bodom 3.13 tohto článku zaloŽenýmna
vedenie poskýnutého finančnéhopríspevku. Ministerstvo sa zaväzlje vyplácať
ťrnančnýpľíspevokpo častiach, a to štvťročnev pomernej časti, ktorá zodpovedá počtu
kalendárnych dní v príslušnomštvrťroku, na ktoý sa tento ťrnančnýpríspevok vypláca,
ak ide o pobytovú sociálnu sluŽbu v zariaďeni, a v pomernej časti, ktorá zodpovedá
počtu pracovných dní v príslušnomštvďroku, na ktoý sa tento fĺrančnýpľíspevok
vypláca, ak ide o ambularrtrú sociálrru službu v zariadeni; takto určená pomerná časť
finančnéhopľíspevku je uľčená Zo sumy finančnéhopľíspevku uvedenej v bode 3'4
tohto článku, a ak sú splnené podmienky podľa bodov 3'I5 až 3.28 tohto článku, takto
určená pomerná časťlĺrančnéhopríspevku je uľčenáZo sumy finančnéhopríspevku
uvedenej v bode 3.4 tohto článku po pomernom zniŽeni tejto sumy podl'a bodov 3'15 aŽ
3.28 tohto článku. Finančný pľíspevok vyplácaný podľa pľedchádzajúcej vety
ministerstvo vyplatí:
a) v prvom štvrt}oku do 10 pľacovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
b) v druhom štvrt'ľoku, ak boli splnené podmienky $ 78d ods' 3 zákona o sociálnych
sluŽbáclr' do 10pracovných dní po Vypracovaní správy o ýsledku administratívnej
finančnej kontľoly kpredloŽeným ýkazom azoznamom podl'abodu 3.8 tohto

článku zaprý štvďrok 2022 aak bol prijímatelbvi ministerstvom poskytnutý
ťrnarrčnýpríspevok na rozpočtový rok 2021, aj po vypľacovaní správy o ýsledku
administľatívnej finančnej kontroly k záverečnému zúčtovaniutohto finančného
príspevku za rozpočÍoýrok 202l,
c) v treťom a štvrtom štwťroku, ak boli splnené podmienky $ 78d ods. 3 zákona
osociálnych službách' do 10pracovných dní povypľacovanísprávy ovýsledku
administľatívnej finančnej kontroly k pľedloženýmvýkazom a zoznamom
podľa bodu 3.8 tohto článku za predchádzajÍrcištvrťrok2022'

3.6

Suma pomernej časti ťrnančnéhopľíspevkuna jedno miesto na jeden deň na účelytejto
zmluvy sa uľčíako podiel sumy finančného príspevku, poskýnutého na základe tejto
zmluvy na rozpočtoý rok 2022 na jedno miesto v zariadení a formu sociálnej služby
v zariadeni, pľe ktoré je tento finančný pľíspevok určený, špecifikovanej v pľílohe č. 1
tejto zmluvy, a počtu:

J

a)
b)

3.7

kalendárnych dní v roku 2022, na ktor'ý Sa tento finančný príspevok poskytuje, t' j.
365 kalerrdáľnych drrí, ak ide o pobytovtr sociálrru slrržbu v zariadelrí,
pracovných dní v roku 2022, na ktolý sa tento finančný príspevok poskytuje, t. j.
250 pľacovných dní, ak ide o ambulantnir sociálnu službu v zariadeni.

Pľijímatel' je oprávnený použit' finančný príspevok poskýnutý na základe tejto zmluvy
na

spoluťtnancovanie ekonomicky opľávnených nákladov na

mzdy

a odvody

zamestnancov poskýovateľa sociálnej sluŽby v jednotlivých zariadeniach uvedených
v pľíloheč' l tejto znluvy, pľe ktoré je tento finančný pľíspevok určený, a to vo ýške
uľčenejpľe jednotlive zaľiadenia v tejto pľílohe. Ak prijímateľposkyuje v zariadeni
súčasnepobytovú sociálnu službu a aj ambulantnú sociálnu sluŽbu, ýška finančnélro
pľíspevku na toto zariadenle je určená V sume ustanovenej v naľiadení vlády č.
246ĺ202l Z. z. osobitne na počet miest v tomto za:ťradeni s poskytovaním
a) pobytovej sociálnej služby, a to podľa štruktúryprijímateľov sociálnej služby podľa
stupňa odkázanosti ýzickej osoby na pomoc inej ffzickej osoby rra týchto miestach
a

b) ambulantnej sociálnej sluŽby, a to podl'a štruktury prijímateľov sociálnej služby
podl'a stupňa odkázanosti ýzickej osoby na pomoc inej fuzickej osoby na týchto
miestach.

3.8

Prijímateľna overenie splnerria podmienky vrátenia pomernej časti ŕrnančného
príspevku vyplateného na pľíslušnýštwt'rok za neobsadené miesta v zariadeni
a na účelyvyplatenia ťĺrančného
príspevku podľa $ 78d ods' 3 písm' b) a c) zákoĺa

o sociálnych sluŽbách nakaždý nasledujúci štvrttok je povinný za jednotlivé zariadenia,
pľe ktoré je tento finančný príspevok určený ministeľstvu pľedloŽiť:

a) Zoznam Zamestnancov poskýovateľa sociálnej služby v zariadeni, zoznam
prijímateľov sociálnej služby, ýkaz dennej evidencie neposkýovania sociálnej

b)

služby z dôvodu neuzatvoľenia zmluvy o poskyovaní sociálnej služby pre každé
miesto v zariadeni, ak $ 3 ods. 3 nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. neustanowje
inak, a to v členenípodľa prílohy č. l tejto zmluvy, ak ide o pobyovú sociálnu
službu v zaľiadenía súhĺnnývýkaz o počte neobsadených miest a ýške vr'átených
finančných prostriedkov za neobsadené miesta na príslušnýúčetministerstva,
zoznam zatnestnancov poskýovateľa sociálnej služby v zariadeni, zozľLam
prijímatel'ov sociálnej služby' ýkaz dennej evidencie počtu hodín poskyovanej
sociálnej sluŽby na jednotlivých miestach zodpovedajúcich štruktúre prijímateľov
sociálnej sluŽby určerrej podl'a $ 78a ods. 7 zákona o sociálnych službách, ak $ 3
ods. 3 nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. neustanovuje inak, a to v členenípodl'a
prílohy č. l tejto zm|uvy, ak ide o ambulantnú sociálnu sluŽbu a súhrnný výkaz
o počte neobsadených miest a výške vrátených finančných pľostriedkov
za neobsadené miesta na pľíslušnýúčetministeľstva.

(ďalej len,,zoznamy a výkazy")'

3.9

Poslqitnutím finančného pľíspevku možno spolufinancovať ekonomicky opľávnené
náklady prijímateľa na mzdy (platy) a odvody zamestnancov prijímatel'a' ako
poskýovateľa sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach' pre ktoré je tento finančný
pľíspevokurčený, uvedených v pľílohe č. l tejto zmluvy, len ak tieto nák|ady vznikajú,
pľe príslušnýposkytovaný druh sociálnej služby a foľmu sociálnej služby v konkrétnom
zariadeni, v súlade so zákonom o sociálnych sluŽbách povirure poskytovaným alebo
vykonávaným rozsahom odborných činností,obslužných činnostía d'alšíchčinností
uvedených v $ 16 aŽ 18 zákona o sociálnych službách alebo v rozsahu zabezpečovaĺia
vykonávania týchto čirurostíalebo utvárania podmienok na ich vykonávanie, ako aj
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Vrozsahu činnostípodl'a $ 61 ods.9 tohto zákona (liečebno-výchovná starostlivost',
psychologická starostlivost' a špeciálno-pedagogická staľostlivosť) (ďalej len ako
,,hlavné činnosti").

3.l0

Finančrrý príspevok je ĺrčelovourčerrý v konkľétrromzariaderrí uvedenom v prílohe č. 1

tejto zmluvY, Pľe ktoré je finančný príspevok určený, na pokrytie časti nákladov
namzdy (platy; a odvody Zamestnancov poskytovatel'a sociálĺej sluŽby, ktoľív rámci
poskytovanej sociálnej sltlžby v tomto zariadeni:
a) priamo vykonávajú hlavné činnosti' alebo,
b) ľiadia vykonávanie hlavných činností'alebo,

c)

vykonávajú súvisiace pracovné činnosti, ktoľévytvárajú podmienky na riadne
vykonávanie hlavných činností,a sú nimi napr. pracovné činnosti, ktoďch náplňou
je ekonomické' personálne, mzdové a administratívno-technické zabezpečenie
vykonávania hlavných činností,a to len v rozsahu, ktoý je primeľaný rozsahu'
povalre a chaľakteru vykonávaných hlavných činnostív tomto zariadeni'

3.1l Uzamestnanca poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, pľiposudzovaní ním vykonávaných
pracovných činnostía porovnatel'nosti vyšky finančným príspevkom

spolufinancovaných ekonomicky opľávnených nákladov na jeho mzdu (plat) a odvody
podľa $ 78a ods. 2 zákona o sociálnych sluŽbách, sa na účelytejto zmluvy vychádza
zuzatvorenej písomnej pľacovnej zmluvy s pracovnou náplňou, ľesp. opisom
pľacovnéhomiesta alebo pľacovnej činnosti, jeho funkcie a zaradenia v ľámci
personálnej matice a organizačnej štruktúry zariaďenia, pre ktoré je ťrnančnýpľíspevok
určený, a z nich vychádzajirceho porormania so zákonom č. 55312003 Z. z.
o odmeňovaní niektoýh Zamestnancov pľi výkone prérce vo veľejnom záujme
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpľedpisov a z nariadenia
vlády Slovenskej republiky č' 34lĺ2004 Z. z., ktor1ýĺn sa ustanovujú katalógy
pľacovných činnostípľi výkone pľáce vo veľejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
v zneni neskorších predpisov.

3.l2 Prijímatel' je povinný použiťfinančný príspevok naúčeluvedený vbode 3.7,3.9
aŽ3.Il tohto článku azabezpečiť, aby tento finančný pľíspevok použili natento účel

aj ním zriadené alebo založenézariadenia, uvedené v prílohe č. l tejto zmluvy, pre ktoré
jetentofinančnýpľíspevokuľčený'vsúlades$71ods.6,$78aods.2a$78dods.4až
20 zákona o sociálnych službách s povinnosťou dodľžiavaťzmluvné podmienky,
za ktoých sa finančný príspevok poskytol a ustanovenia príslušnýchvšeobecne
zénäzných právnych predpisov, a to výhľadne na spolufinancovanie ekonomicky

oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej sluŽby
zajanuár 2022 až decembeľ 2022v konkrétnom zariadeniuvedenomvprílohe č. 1 tejto
zmluvy, a to v sume zodpovedajúcej ľozdielu medzi Sumou vyplateného fľrančného
pľíspevku a sumou vráteného finančnéhopľíspevkuza neobsadené miesta a z iných
dôvodov vypl1ivajúcich z tejto zmluvy.

3.13 Pľijímatel'je povinný viest'poskýnutý finančný pľíspevok v zaľiadeniach, pre ktoré je
tento finančný príspevok určerrý, na osobitnom účtev banke v súlade s $ 78d ods. 20
písm' b) zákona o sociálnych sluŽbách a je povinný v členenípodl'a jednotliých
zariadeni uvedených v prílohe č. l tejto zmluvy viesť samostatnú analýiclcu evidenciu o
použitítohto finančnéhopríspevku vľátane účtovnejevidencie v súlade s $ 78d ods. 20
písm. a) zákona o sociálnych službách.
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14 Podmienky použitia finančnéhopríspevku na spolufinancovanie ekonomicky
opľávnenýclr rrákladov pľijímatel'a na mzdy a odvody Zamestnancov poskytovatel'a
sociálnej sluŽby v zariadeniach, pre ktoré je tento finančný pľíspevokurčený, sú bližšie
špecifikované v usmeľneníministerstva zveľejnenom na webovom sídle ministeľstva:
http://www'employment.gov'sk/sk/ľodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/.

3.l5 Ak prijímateľ,alebo ním zriadene alebo

za\oženézatiadenie uvedené v pľíloheč. 1
je
tejto zmluvy' pre ktoré
tento finančný pľíspevokurčený (ďalej len ,,prijímatel'' alebo
ním zriadene alebo založenézaľiadenie"), nezačne poskýovat' sociálnu sluŽbu
vzariadeni uvedenom vprílohe č' 1 tejto zmluvy kl.l.2022, nárok naposkýnutie
f]nančného pľíspevkuv pomernej časti na toto zariaderrie pľijímatel'ovi nevznikne skôr'
ako dňom skutočnéhozačatia poskytovania sociálnej sluŽby v tomto zaľiadeni.
Pľijímatel' je povinný túto skutočnosťo nezačati poskytovania sociálnej služby
bezodkladne písomne ozĺlámit' ministerstvu a písomne onlámiť ministerstvu skutočný
deíl začaÍiaposkytovania sociálnej služby do 10dní ododňa skutočného zač,atia
poskytovania sociálnej sluŽby. Použitie ťrnančnéhopľíspevkuza obdobie, kedy
pľijímatel' neposkyoval sociálnu službu v zariadeni, pre ktoré je tento finančný
pľíspevok uľčený,sa považuje za neoprávnené pouŽitie f,rnančnéhopľíspevku.
Pľijímateľje povirľrý pľedložiťzoznamy avýkazy za prý štvrttok 2022 podľa
bodu 4.2 článku IV' tejto zmluvy a poskýnutý finančný pľíspevokza miesta, na ktoýh
nezača| poskytovat' sociálnu službu, wátiť napľíslušnýúčetministerstva podľa
bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy'

3.16 Ak prijímatel', alebo ním zriadené alebo založenézariadenie, po doručenípísomnej

žiadosti o poslqrtnutie finančnéhopríspevku na rozpočtový rok 2022 nezačne najneskôr
do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do ľegistra poskytovať sociálrru službu v zatiadení
uvedenom v pľílohe č. l tejto zmluvy, náľok na finančný pľíspevok pľe toto zaľiadenie
nevzniká. Použitie finančnéhopríspevku pľe zariadenie uvedené v pľedchádzajúcej vete
sa povaŽuje za neoprávnené použitie finarrčného príspevku s povirrnosťou jelro vrátenia
v plnej poskýnutej výške podl'a bodu 5.4 písm. a) článku V' tejto zmluvy.

3.17 Mirristerstvo je povinné vyplácarrie finančnéhopríspevku podľa bodu 3.4 tohto článku
pre zariadenie uvedené v bode 3.l6 tohto článku zastaviť, pľičomvýška vyplácaného
ťrnančnéhopríspevku pľe iné zaľiadenia podľa prílohy č. l tejto zmluvy, v ktoýh je
naďalej poskytovaná sociálna služba, sa z tohto dôvodu nemení'

3.l8 Ak prijímateľ,alebo ním ztiadene

alebo založenézariadenie' po uzatvoľení tejto zmluvy
skončíposkytovanie sociálnej služby vo všetkých zariadeniaclr uvedených v prílohe č. 1
tejto zmluvy, poŽiada príslušnývyššíúzemný celok o ťymaz z registra pľe všetky tieto
zariadenia uvedené v pľílohe č. tejto zmluvy alebo pľíslušnývyššíúzemný celok
z vlastného podnetu ľozhodne
takomto výmaze z registľa alebo takto vymaže
z registra všetky tieto zariadenia uvedené v prílohe č' l tejto zmluvy, nárok na firrančný
pľíspevokpľe tieto zaľiadenia odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby zaniká.
povinný predložiť ministerstr,u písomnéoznámenie
Prijímateľ
skončení
poskýovania sociálnej služby s uvedením dňa skončenia poskytovania sociálnej sluŽby.
Pľijímateľje povinný zíčtovaťpoužitie ťrnančnéhopríspevku podľa bodu 4'4
článku IV. tejto zmluvy zakaždézariadenie podl'a prílohy č. l tejto zmluvy osobitne a

l
o

je

je
na

o

povirrný vrátiť nevyčerpaný f,ĺrančnýpríspevok vyplývajúci zo zíčtovania
pľíslušnýúčetministeľstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy
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do 30 kalendárnych

dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby v týchto

zariadeniach.
3.

l9

Ak prijímateľ,alebo ním zľiadene alebo za|oŽené zariadenie po uzatvorení tejto zmluvy
požiada o výlnaz z registra niektorého zo zariadení uvedeného v prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo príslušnývyššíuzemný celok z vlastného podnetu rozhodne o

takomto výmaze zregistra alebo takto vymaže z registľa niektoré zo zaňadení uvedené
v prílohe č. l tejto zmluvy. náľok rra finančný príspevok pre toto zariadenie odo dira

skončenia pos\rtovania sociálnej sluŽby zanlká. Prijímatel' je povinný pľedložiť

ministeľstvu písomnéoznámenie o skončeníposkyovania sociá|nej sluŽby s uvedením
dňa skončenia poskytovania sociálnej služby a pľedložiťaktuálny výpis z ľegistľa.
Prijímatel' je povinný za zarladenie podl'a prvej vety predloŽit' zoznamy a ýkazy podl'a
bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy za štvr1tok, na ktoý mu bol finančný pľíspevok
vyplatený a záverečné zúčtovarriepoužitia ťrnarrčnéhopľíspevku podľa bodu 4.4
článku IV. tejto zmluvy a je povinrrý vľátiť nevyčerpaný finančný pľíspevok
vyplývajúci zo zíčtovaniana pľíslušnýúčetministeľstva podľa bodu 5.4 písm. a)
článku V. tejto zmluvy najneskôľ do 30 dní po skončeníštvrttoka, na ktoý bol finančný
pľíspevok vyplatený.

3.20 Ministerstvo je povinné vyplácanie finančnéhopľíspevku podl'a bodu 3.4 tohto článku
pľe zariadenie uvedené vbode3.l9 tohto článku zasÍaviťodo dňa skončenia

poskytovania sociálnej sluŽby, pričom qýška vyplácaného ťrnančnéhopríspevku pre iné
zariadenia podl'a prílohy č. l tejto zmIuvy, v ktoých je naďalej poskytovaná sociálna
sluŽba sa z tohto dôvodrr nemení.

3.2l Ak

pľijímateľ,alebo ním zriadené alebo za|oženézariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
dočasne pozastaví poskytovanie sociálrrej služby z dôvodu mimoriadnej udalosti
(dočasne prerušípľevádzku-pľevádzkovanie sociálnej služby) počas prevádzkovej doby
na viac ako jeden deň v niektorom zo zariadeĺí, pre ktoré je tento finančný pľíspevok
určený, uvedenom v prílohe č. l tejto zmluvy, je povinný pri každom takomto
dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej sluŽby bezodkladne, a to najneskôr
v lehote 3 pľacovnýclr dní odo dňa tohto dočasného pozastavenia v príslušnom
zariadeni, túto skutočnosťpísomne oznámiť ministerstvu spolu s oznámením
a pľeukázaním dôvodu tohto pozastavenia a predpok|adanej doby tľvania tohto
pozastavenia. Pľijímateľje povinný bezodkladne písomne oznámiť ministeľstw aj
obnovenie poskytovania sociálnej služby (obrrovenie pľevádzky-prevádzkovania
sociálnej služby) v príslušnom zaľiadení.Mimoľiadnou udalosťou pre účelytejto
zmluvy sa rozumie mimoriadna udalosť podľa ustanovenia $ 3 ods. 2 zálkona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 4211994 Z. z. o civilnej ochľane ob1vatel'stva v znerrí
neskorších predpisov.

Po dobu dočasrréhopozastavenia poskytovania sociálnej služby počas prevádzkovej
doby na viac ako jeden deň v niektorom zo zariadení, pre ktoré je finančný pľíspevok
uľčený,uvedenom v pľíloheč. l tejto zmluvy, nárok na ťrnančnýpľíspevok pľe
príslušnezaľiadenie za takúto dobu dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej
sluŽby zaniká; to neplatí za dobu trvania tohto dočasného pozastavenia 90 dní, ak dôvod
oznámený a pľeukázaný prijímateľom v písomnom oznámení o dočasnom pozastavení
poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadeni ministerstvo posúdi ako vážny' Po
uplynutí doby 90 dní odo dňa dočasného pozastavenia poskýovania sociálnej služby
náľok na finančný pľíspevok pre toto zariaďenie zanlká bez ohľadu na skutočnosť,že
dôvod pozastavenia poskytovania sociálrrej sluŽby v príslušnom zariadeni ministerstvo
7

posťrdilo ako váŽny. Skutočnosť, či dôvod pozastavenia poskyovania sociálnej služby v
pľíslušnomzariadeľú je rra Úrčely trvarria ĺráľokutra finančrrý príspevok váŽny,

ministeľstvo bezodkladne písomne oznámi pľijímatel'ovi' Pľijímatel'je povinný
pľedložit'zoznamy a ýkazy podľa bodu 4.2 a|ebo 4.4 článku ĺV. tejto zmluvy za miesta
v zaľiadení,v ktorom dočasne pozastavil poskytovanie sociálnej s|uŽby podl'a pruého
a druhého odseku tohto bodu tejto zmlur,y, ak je dočasnépozastavenie spojené so
zánikom náľoku na finančný príspevok podl'a druhého odseku tohto bodu tejto zmluvy'
a za dobu tohto dočasnéhopozastavenia poskýrrutý a vyplatený finančný príspevok za
tieto miesta v tomto zaľiadeni vrátit' na pľíslušnýúčetministerstva podl'a bodu 5.4
písm. a) článku V. tejto zmluvy.

3.22 Mlnisterstvo zniŽi o pomemú časťvyplácanie finančnéhopľíspevku podl'a bodu 3.4
tohto článku pľe zaľiadeníe uvedené v bode 3'21 tohto článku a za podmienok
uvedených v bode 3.21 tohto článku za predpokladu, Že finarrčrrý príspevok na obdobie
pozastavenia poskytovania sociálnej sluŽby nebol vyplatený.

3.23 Akpľijímateľ,alebo ním zriadené alebo založenézariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
na základe vykonaného zápisu do ľegistra, znížipoč,et miest v zariadeni, pre ktoré je
tento finančný príspevok určený v pľílohe č. 1 tejto zmluvy na zák|ade zápisu do

registra r,ykonaného po podaní písomnej Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku

na ľozpočtovýľok 2022, oproti stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti, nárok
na pomemú časťfinančného príspevku na tento zniŽený počet miest' odo dňa zápisu

zniŽenia počtu týchto miest v registri, zanká. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť
tťrto sktrtočnosť ministeľstvu, predložiťministeľstvu aktuálny vypis z regístra, predložit'
zoznamy a ýkazy podľa bodu 4.2 článku IV. tejto zmllvy za štvrt}ok' na ktoý mu bol
ťrnančnýpríspevok vyplatený a poslqrtnutý ťrnančný príspevok v pomernej časti za
zniŽené miesta podl'a prvej vety vrátiť na príslušný účetministeľstva podl'a bodu 5.4
písm. a) článku V. tejto zmluvy.

3.24 Ministerstvo je povinné ýšku vyplácaného finančnéhopríspevku podľa bodu 3.4 tohto
článku pre zariadenie uvedené v bode 3.23 tohto článku zniŽiť o pomernú časťza
zniŽený počet miest V tomto zariadeni v štvďrokoclr nasledujúcich po štvrttoku,
v ktoľom prijímateľ pľedložilzoznamy a ýkazy a wátil na príslušnýúčetministerstva
túto pomeľnú časťfinančnéhopľíspevkuza zariadenie uvedené v bode 3'23 tohto
článku, pľičomvýšku vyplácaného finančnéhopľíspevku po jeho zniŽení o túto
pomernú časťministeľstvo písomne oznámi prijímatel'ovi. Výška vyplácarrého
finančného príspevku pľe zariadenia podl'a pľílohy č. 1 tejto nnluvy, v ktoýh je
naďalej poskýovaná sociálna sluŽba s nezmeneným počtom miest sa z tohto dôvodu
nemení.

3.25 Ak pľijímateľ,alebo ním zriadené alebo za|oženézariadenie, poskyuje vjednom
objekte sociálnu službu vo viacerých druhoch zariadeni podľa pľílohy č. l tejto zmluvy,
pľe ktoľéje finančný príspevok určený a zniži počet miest v jednom druhu zariadenia,

pľičomnaýši o ten istý počet miest miesta v inom druhu zariadenia na záklaďe zápisu
do ľegistra vykonanélro po podaní písornnej žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na rozpočtoý rok 2022 opľoti stavu uvedenému v tejto písomnej Žiadosti'
náľok na ťrnančnýpríspevok pre zariadenie, v ktorom niŽil počet miest, v pomernej
časti na tento znžený počet miest odo dňa zápisu zniženia počtu ýhto miest
uvedeného v ľegistľi zaniká. Pľijímatel' je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť
ministeľstvu, pľedloŽit' ministerstvu aktuálny vypis z ľegistra a pľedložiťzoznamy
aýkazy za obdobie' vktorom poslcýoval sociálnu sluŽbu s počtom miest v zariadeni
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uvedeným v pľílohe č. 1 zmluvy a za obdobie so zníŽeným počtom miest v zariadeni
v tom štvľťroku,v ktoľom zmena počtu miest nastala s povinnosťou vľátenia
nevyčerpaného finančnéhopríspevku vyplývajúceho zvýkazov azoznamov
na príslušnýúčetministeľstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy.
Pľijímatel'ovi uvedenému V prvej vete náľok na poskýnutie finančného pľíspevku
v pomeľnej časti na navýšenémiesta v inom druhu zariadenia v tomto objekte, pre ktoľé
je finančný príspevok určený podl'a pľílohyč. 1 tejto zmIuvy, nevzníká.

3.26 Ministerstvo je povinné vyplácaný finančný príspevok podl'a bodu 3'4 tohto článku
pre zariadenie uvedené v bode 3.25 tohto článku zniŽiť o pomeľnú časťv štvďľokoch
nasledujĺrciclr po štvľťľoku,vktorom prijímateľ predloŽil zoznamy aýkazy avrátil
na príslušný účetministerstva pomernú časťfinančného príspevku vyplyvajúcu
zo znženia počtu miest v zatiadení podľa bodu 3.25, pľičomvýšku vyplácaného

ťrnančnéhopríspevku po jeho znlženi o túto pomernú časťministerstvo písomne oznámi
pľijímatel'ovi. Výška vyplácaného finančnéhopríspevku pre zarladenia podl'a pľílohy
č. l tejto zmluvy, v ktoľých je naďalej poskytovaná sociálna služba s nezmeneným
počtom miest, sa z tohto dôvodu nemení.

3.27 Nárok na finančný pľíspevok nevzniká podľa $ 78a zákona o sociálnych službách na
miesto v zariadeni, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca
prijímatel'ovi sociálnej služby alebo na tohto prijímatel'a sociálnej služby pľíslušná
inštitúciainého štátu. PouŽitie finančnéhopľíspevkuna miesto uvedené v
predchádzajúcej vete sa povaŽuje za neoprávnené použitie finančnéhopríspevku s
povinnost'ou jeho vľátenia od prvého dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby s takýmto pľijímatel'om sociálnej služby, a to podľa bodu 5'4 písm. a) článku V.
tejto zmluvy.
3.28 Nárok na finančný pľíspevok nevzniká podl'a $ 78a zákona o sociálnych službách na
miesto v zaľiradeni za obdobie, v ktorom je miesto obsadené pľijímateľom sociálnej
sluŽby, ktory platí úhľadu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej sluŽby v zariadeni,tzĺĺ.
samoplatcom. PouŽitie finančnéhopľíspevku na miesto uvedené v predclrádzajúcej vete
sa povaŽuje za neoprávĺené použitie finančnéhopríspevku s povirurosťou jeho lľátenia
od plvého dňa uzatvoľenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s takýmto
prijímateľom sociálnej služby, a to podľa bodu 5.4 písm. a) článku V' tejto zmluvy.

3.29

Ak ministerstvo Zistí také porušenie povinností pľijímatel'a vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoľézakladá opľávnenie ministerstva v súlade s bodom 7.5 článku VII. tejto
zmluvy odstúpiť od zmluvy, pozastaví vyplácanie finančného príspevku. V prípade, že
ministerstvo od zmluvy z tohto dôvodu odstúpi, nárok na finančný pľíspevok zanikne
odo dňa pozastavenia vyplácania finančnéhopríspevku.

3.30 Prijímateľ vyhlaslje, Že beľie na vedomie' že poskytnutie finančnéhopríspevku na
základe tejto zmluvy sa považuje vzmysle zákona č.357l20l5Z.z. ofinančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoýh zákonov (ďalej len ,4ákon
o finančnej kontľole a audite") za poskytnutie veľejných financií, na ktoré sa vzťahujú
príslušnéustanovenia tohto zákona, a to najmä v súvislosti s vykonávaním finančnej
kontroly súladu pouŽitia tohto finančnéhopríspevku so zákonom o ímančnejkontľole a
audite a ďalšott príslušnou platnou pľávnou ťtpravou.
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3.31 Finančný príspevok je zlučitel'ný s podporou poskýnutou zrozpočtu obce, ľozpočtu
vyššieho územného celku, štrukturálnych forrdov Európskych spoločenstiev alebo
štátneho ľozpočtu, pokial' to pravidlá pľe poskytnutie týchto podpôr nevylučujú,avšak
takto poskytnutý finančný príspevok nesmie bý pouŽitý duplicitne na ľovnaké náklady
pľijímatel'a, na ktoré bol poskýnutý finančný príspevok na základe tejto zmluvy.

3'32 Ustanovením bodu7.l článkuVII. tejto zm\uvy, ktoré upľawje uzatvoľenie tejto
zmluvy na dobu uľčitťr,ato od ĺrčinnostitejto zmlrrvy do 15. februára 2023, nie sú
dotknuté práva apovinnosti zmluvných strán dohodnuté touto zmluvou, ktoľé majú
zmluvné stľany pľávo si uplatniť aj po 15. febľuári 2023' Tieto ptáva a povinnosti
zmluvných strán ostávaji zachované aj po ukončeníplatnosti tejto zmluvy.
3.33 Ministeľstvo je opľávnené vyplatenie finančnéhopríspevku alebo niektorej jeho časti
podľa bodu 3.4 tohto článku, určenéhopľe konkĺétne zaľiadenie podl'a pľílohy č. 1 tejto

zmluvy pozastavit' do doby pokial':
a) prijímatel', ktoľémuministeľstvo poskytlo finančný pľíspevokna ľozpočtový ľok
202l, nepredloŽi záveľečnézúčtovaniefinančnéhopľíspevkuso štátnym ľozpočtom
do l5. februára 2022, newáti na pľíslušnýúčetministerstva nevyčerpaný finančný
príspevok vypl1ŕvajúci z tohto zíčtovania, neoprávnene použitý finančný pľíspevok
na rozpočtoý rok 2021 a ýnosy z poskýnutélro finančnéhopríspevku
na rozpočtoý ľok 202l, alebo pokial' prijímatel' neodstľáni nedostatky vyplýajúce
z administľatívnej ťrnančnejkontľoly za r ok 202l,
b) prijímateľnepredloŽi zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 článku III. tejto zmluvy
zaprý, dnrhý, alebo tľetíštvrťrok2022,
c) vo ýkazoch azoznamoch podl'a bodu 3.8 článku III. tejto zmluvy za prvý, druhý,
alebo tretí štvďrok 2022, ktoré predložíprijímateľ v termíne stanovenom zmluvou,
neodstráni zistené nedostatky,
d) prijímateľ nevľáti pomeľnú čast' fĺrančnéhopľíspevkuvyplateného na príslušný
štvrttok za neobsadené miesta v zariadení podľa $ 78d ods. L2 a 13 zákona
osociálnych sluŽbách apodľa $ l a 3 nariadenia vlády č. 70/2020 Z' zv zmysle
pľedloŽených výkazov a Zoznamov podl'a bodu 3.8 článku III. tejto zmluvy,
e) poskýovateľ sociálnej služby má evidované daňové nedoplatky u miestne
príslušnéhosprávcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdľavotné poistenie,
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
D je podarrý orgánom verejnej moci podnet na ýmaz prijímateľa, ako poskytovateľa
sociálnej sluŽby v zaľiadení, pre ktoľéje finančný pľíspevokurčený, z ľegistra alebo
naýmaz prijímateľa len včasti jeho oprávnenia naposkýovanie sociálĺej služby
v niektoľom zo zariadeni uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, alebo
u poskýovateľa sociálnej služby v konkr'étnom zaľiadení, pľe ktoré je finančný
príspevok určený, je podaný podnet na kontrolu plnenia podmienok na zápis do
registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskýovatel'a sociálnej
sluŽby, podnet Uradu pre dohľad nad zdľavotnou staľostlivosťou na výkon dohl'adu
nad poskytovaním zdravotrrej starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti
alebo podnet príslušnémuorgánu verejného zdravotníctva podl'a $ l3 ods. 4 písm' a)
a b) zátkoĺa č.35512007 Z' z' o ochrane, podpoľe a ľozvoji veľejného zdravia
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov na kontrolu plnenia hygienických
podmienok na poskytovanie sociálnej služby,
g) sa voči pľijímateľovi ako povinnému, vedie správne konanie' súdne konanie'
exekučnékonanie alebo tľestné konanie, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí
s plnením tejto zmluvy, finančným príspevkom poskýnutým prijímatel'ovi podl'a
t0

h)

zákona o sociálnych sluŽbách v niektoľom z predchádzajúcich rozpočtových rokov
alebo sírvisí s predmetom čintrosti poskytovatel'a sociálrrej služby v zaľiadetlí,pre
ktoľéje finančný pľíspevok určený,
prebieha vyhodnocovanie výsledkov z vykonaného monitoľingu dodľŽiavania
plnenia závázkov prijímatel'a z tejto zmluvy podl'a článku VI tejto zmluvy, alebo

odstľaňovanie zistených porušení plnenia zmluvných závázkov vyplyvajúcich
z tohto vykonaného monitoringu.

3.34 Ak ministerstvo pozastavilo vyplatenie finančnéhopríspevku alebo niektorej jeho časti
podl'a bodu 3'33 tohto článku a pľijímatel' neodstráni dôvod pozastavenia jeho
lyplatenia v lehote, ktorá umoŽní ministerstvu vyplatenie tohto ťrnančnéhopríspevku
alebo niektorej jeho časti na rozpočtový rok2022 najneskôľ do l5. februára 2023,tak
náľok na tento finančný pľíspevokalebo túto niektoru jeho časťzanká.
Článok lv.
povinnosti
zmluvných stľán
Práva a

4.l

Prijímatel' sa zavázllje použiť poskýnutý firrančný príspevok v súlade s podmienkami
ustanovenými v zákone o sociálnych sluŽbách, v naľiadení vlády a v tejto zmluve a na
účel,na ktorý je finančný príspevok podl'a boúl 2.2 článku II. tejto zmluvy
poskyovarrý a na spolufinancovanie sociálrrej služby v zariadeniach uvedených
v pľíloheč. 1 tejto zmluvy'

4.2

Pľijímateľje povinný pľedložiťministerstvu zoznamy aýkazy podľa bodu 3.8
článku III. tejto znluvy za prvý, druhý a tretí štvrt'rok 2022 awátiť ministeľstvu
nevyčerpanúčasťfinančnéhopľíspevku za príslušný štvrťľokv zariadeni v členení
podľa jednotlivých zariadeni uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s $ 78d
ods.4 až13 zákona o sociá|nych službách a $l a 3 naľiadeniavlády č.7012020 Z. z'
a v zmysle Usmernenia ministerstva k predkladaniu ýkazov a zoznamov podl'a
bodu 3.8 článku III. tejto zmluvy zaprvý, druhý a tretí štvďľok rozpočtovélrorokl2022
zverejneného na webovom sídle ministerstva:
http://www.employment.gov.slďsVrodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/

Pľijímatel'je povinný predložit' zoznamy avýkazy podl'a predchádzajúcej vety
najneskôr do l0 pracovných dní nasledujúceho štvrt}oka po štvďroku, na ktoý bol
Íinančnýpľíspevok vyplatený. Neoddelitel'nou súčasťouvýkazov a zoznamov za pwý,

druhý a tľeti štvrt'ľok 2022 je štatutárnym zástupcom pľijímatel'a podpísané a odtlačkom
pečiatky prijímateľa opatrené čestnévyhlásenie. Nevyčerpaný finančný pľíspevok
zdôvodu neobsadených miest vzadadeni, alebo zdôvodov uvedených vbode3.15,
3.|6, 3.l8, 3.19, 3.2l, 3.23, 3.25, 3.27 a3.28 článku III' tejto zmluvy vyplývajúci
zýkazov azoznamov predložených za preďchádzajúci/pľedchádzajírce štvrttoky
rozpočtového roka 2022 prijimatel'vráti na pľíslušnýúčetministerstva podl'a bodu 5'4
písm. a) článku V. tejto zmluvy.

4'3

Zmluvne stranyberunavedomie, žepouŽitie finančnéhopríspevkupodliehapovinnému
ľočnémuzúčtovaniuso štátnym ľozpočtom,ktoľéhospôsob uľčujepokyn Ministeľstva
ťrnancií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

pľe rítstrednéorgány štátnej spľávy, pľíspevkovéa rozpočtove organizácie,
podnikateľskésubjekty, neziskové organizácie

poslqrtnuté prostriedky zo štátrreho rozpočtu.

il

a

ďalšie subjekty, ktorým boli

4.4

Prijímatel' je povinný pľedložiťZoznamy aýkazy za štvrtý štvďrok azŕryerečne
zúčtovanie pouŽitia firrančĺréhopľíspevkuvyplateného na ľozpočtovýľok 2022 a vrátiť
nevyčerpanúčast' finančnéhopľíspevkuvyplyvajúcu zo ZoznaÍnov aýkazov
a nevyčetpanťr časťfinančnéhopľíspevku vyplyvajúcu zo záverečnéhozúčtovania
podl'a jednotlivých zaľiadeni uvedených v pľíloheč. l tejto zrnluvy v súlade s $ 78d
ods.4 až13 zákona osociálnych službách a$ l a 3 naľiadenia vlády č.7012020Z. z
spôsobom podl'a bodu 4.3 tohto článku zmluvy a v zmysle Usmernenia ministeľstva
k zučtovaniu finarrčného pľíspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2022 zverejtreného
na webovom sídle ministeľstva:

http://www.employment.gov.sk/sVrodina-socialna-pornoc/socialne-sluzby/
Prijímatel' je povinný predložiť zoznamy a výkazy za štvrtý štvrt'rok 2022 a záverečné
zúčtovaniepodl'a prvej vety v tenníne od 1' januára do 15. februára 2023.

Neoddelitel'nou súčasťouzoznamov a výkazov a záverečného zúčtovaniapodl'a
pľedchádzajúcej vety zarozpočtový rok 2022 je štatutárnym zástupcom prijímateľa
podpísanéa odtlačkom pečiatky prijímatel'a opatrené čestnévyhláserrie. Nevyčerpaný
fĺrančnýpríspevok alebo jeho časťvyplyvajucu z pľedloŽených ýkazov azoznamov
a záverečnélrozúčtovania prijírĺatel'vráti na účetministeľstva podľa bodu 5.4 písm' b)
článku V. tejto zmluvy a ýrosy na účetpodl'a bodu 5.4 písm. c) člárrku V. tejto
zmluvy.

4.5

Prijímateľpredkladá záverečné zúčtovanieaj za zariadenie, u ktorého došlo k zániku
oprávnenia poskýovatel'a sociálnej služby poskytovať sociálnu službu v tomto
zariadeni, v priebehu rozpočtovéhoroka, a to na základe ýmanl z ľegistľa, čímdošlo
k skončeniu poskytovania sociálnej sluŽby v tomto zariadení, a to najneskôr do 30
kalendárnych dní po skončeníštvrt'roka, na ktoý bol finančný príspevok vyplatený.
Nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo zíčtovaniavľáti pľijímateľna účet
ministeľstva podl'a bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluly, výnosy z poskýnutého
finančnéhopľíspevku vráti na účetpodl'a bodu 5.4 písm' c) článku V. tejto zmluvy.
Záveľečnézúčtovanievtermíne od l. januára do 15. februáľa 2023 pr1jimateľ za
zariadenie podľa pľvej vety nepredkladá'

4.6

Pľijímateľje povinný viesť alebo zabezpečíťvedenie evidencie počtu neobsadených
miest vzariadeni podľa $78d ods. 12 ažl6 zákona osociálnych sluŽbách a $ 1 a 3
naľiadenia vlády č. 70/2020 Z. z., ak $ 3 ods. 3 nariaderria vlády č. 70/2020 Z. z.
neustanovuje inak, v členenípodl'a jednotlivých zariadení podl'a pľílohy č. 1 tejto
zmluvy, a ak zariadenie poskytuje súčasnepobytovú sociálnu sluŽbu aj ambulantnú
sociálnu službu, na toto zaľiadenie osobitne na miesta v zariadeni s pobytovou sociálnou
sluŽbou a osobitne na miesta v zariadeni s ambulantnou sociálnou sluŽbou, ktorá
obsahuje

a)

dennú evidenciu neposkýovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy

poskytovaní sociálnej sluŽby pľe každémiesto v zaľiadení pľíslušnejfoľmy
sociálnej služby v zariadeni v členenípodľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je
fi nančný príspevok uľčený,
dennú evidenciu počtu hodín poskytovanej sociálnej služby jednotlivým
prijímateľom ambulantnej sociálnej služby v zariadení, vrátane vyznačenia času
pľíchodu a času odchodu prijímatel'a sociálnej služby - prítomnosťprijímatel'a
sociálnej služby od... do... v príslušnom dni; počet hodín poskýovanej sociálnej
služby v pľíslušnomdni s konkľetizáciou času príchodu a času odchodu (prítomnosť
od... do...) musí bý' osvedčený podpisom jednotliých prijímatel'ov sociálnej služby
o

b)

T2

v tomto dni; ak prijímatel' sociálnej sluŽby vzhl'adom na svoj zdravotný stav sa
rremôže sám podpísat', môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetnrjúceho

lekáľa o jeho zdravotnom Stave, podpísat' túto dennú evidenciu
spľevádzajúca osoba v pľíslušnomdni.

4.7

aj

jeho

Pľijímatel'je povinný do l0pľacovných dní písomne oznámit' ministeľstvu všetky
Zmeny, ktoľé by mali vplyv na náľok na poskytnutý finančný príspevok alebo jeho
vyšku a ktoré by mohli pri vymáhani zadržaných alebo neoprávnene použitých
finančných pľostriedkov zhoľšiťpozíciu ministerstva, ako veľitel'a a|ebo vymoŽite|'nosť
jeho pohľadávky. Najmä je pľijímatel'povinný oznámíť ministeľstvu skutočnosti, ktoré
majú alebo môŽu mat'za následok zánkprijimatel'a, ako poskýovateľa sociálnej služby
v zariadeni, pre ktoré je finančný príspevok určený, jeho transformáciu, zlúčeniealebo
splynutie s iným subjektom' skončenie alebo prerušenie poskytovania sociálnej služby
poskytovateľom sociálnej služby v zariadeni, pre ktoré je finančný príspevok určený
v prílohe č' l tejto zmluvy, Zmenu štatutárneho orgánu prijímatel'a, zmenu jeho
adľesy/sídla' Zmenu jeho bankového spojenia, zmenu miesta poskytovania sociálnej
služby, Zmenu počtu miest.

4.8

Pľijímatel'je povinný pľedloŽiť záverečne zúčtovanie poskytnutého finančného
príspevku so štátnym rozpočtom do 15. februára 2023.

4.9

Za hospodárne, efektívne, účelnéa účinnépouŽitie poskýnutého finančného príspevku
zodpovedá jeho prijímateľ. Pľijímatel' je zátoveň povinný zabezpečiť riadne vedenie
účtovníctvao skutočnostiach týkajúcich sa čerpania finančrréhopľíspevku podľa $ 78d
ods. 20 zákona o sociálnych službách v súlade so zákonom č. 43112002 Z. z.
o účtovníctvevzneni neskorších predpisov (ďalej len 7ákon o účtovníctve")'

4.l0

Kontrolu hospodáľenia s finančným príspevkom a efektívnosť' účelnosťa účinnosťjelro
pouŽitia, wátane dodržiavania stanovených podmienok, za ktoých sa finančný
príspevok podľa tejto zmluvy poskytol a plnenia zmluvných povinností prijímateľa
podl'a tejto zmluvy, si vyhľadzuje vykonávat' ministerstvo aj v súlade s osobitnými
pľávnymi predpismi. Prijímateľbeľie na vedomie, že na kontľolu použitia finančného
príspevku' vymáharrie neoprávnene použitého finarrčnélro príspevku alebo neoprávnene
zaďrŽiavaného finančneho pľíspevku sa vzťahuje režim upravený v osobitných pľávnych
predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pľavidlách' zákon o ťrnančnej kontľole
a audite). Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.

4.1

1 Pľijímateľje povinný bezodkladne po výiadaní ministerstva preukázať poskytovanie
sociá|nej sluŽby v zariaďeni podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy na zák|aďe písomnej

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavľetej s prijímatel'om sociálnej služby podl'a
$ 74 ods. 2 písm' e) zákona o sociálnych sluŽbách spolu s pľávoplatným ľozhodnutím
o odkázanosti tohto prijímateľa sociálnej služby na sociálnu sluŽbu v zariadení, ktoré
bolo podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy.

4.12 Prijimatel' berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti arclrivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitímfinančnéhopríspevku je povinný strpieť ýkon
kontroly zo strany oprávnených osôb.
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článot V.
ostatné ustanovenia zmluvy

5.l

Pľijímatel' beľie na vedomie, že výnosy z finančnéhopľíspevku sú pľíjmom štátneho
ľozpočtu'Výrrosy z firrančnéhopríspevku, rrevyčerparrý ťlnančnýpríspevok
a neoprávnene pouŽitý finančný príspevok je prijímatel' povinný bezodkladne vľátit'
ministerstw podľa bodu 5.4 tohto článku.

5.2

Pľijímatel'je povinný predložit' zoznamy aýkazy za pwý, druhý atretí štvľťrok
vyhotovené v súlade s bodorn 4.2 článku IV. tejto zmluvy v členenípodl'a jednotlivých
zariadení uvedených v pľílohe č. 1 tejto zmluvy, a ak zariadenie poskytuje súčasne
pobytovú sociálnu sluŽbu aj ambulantnú sociálnu sluŽbu. na toto zariadenie aj v členení
podľa počtu miest pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej sluŽby v tomto
zariadeni. Nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v zariadeni
a z iných dôvodov vyplývajúcich z tejto zmluvy je prijímatel' povinný vrátiť na účet
ministeľstva podl'a bodu 5.4 písm. a) tohto článku.

5.3

Prijímatel' je povinný predloŽiť zoznamy aýkazy za štvrtý štvrťrokazáverečné
zúčtovanie použitia finančného príspevku Vyhotovené v súlade s bodom 4.4 článku TV.
tejto zmluvy v členenípodľa jednotlivých zariadeni uvedených v prílohe č. l tejto
zmllvy, a ak zariadenie poskytuje súčasnepobytovú sociálnu službu aj ambulantrú
sociálnu službu' na toto zariadenie aj v členenípodl'a počtu miest pobytovej sociálnej
sluŽby a ambulantnej sociálnej služby v tomto zariadeni. Nelryčerpaný finančný
pľíspevok vyplývajúci z ýkazov a nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo
záveľečnéhozúčtovania je pľijímatel' povinný vľátiť na účetministerstva podl'a
bodu 5.4 písm. b) tohto článku.

5.4 Výnosy

zposkytnutého finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok
neoprávnene pouŽitý frnančný pľíspevok Sa pľijímatel' zavánlje poukázať
bezhotovostným prevodom na pľíslušnýúčetministerstva takto:
a) nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest a za miesÍa podl'a
bodu 3.15, 3.l6, 3'18, 3.19,3.2l,3.23,3.25,3'27 a 3.28 článku III. tejto zmluvy na
základe predložených ýkazov a zoznamov za prý, druhý alebo tretí štvďrok,
poukazovaný v roku 2022 na účetministerstva vo formáte IBAN: SKl7 8l80 0000
0070 0010 6819, s variabilným symbolom VS: 0011652022 a špecifickým
symbolom Šs:o++szo220x, kde x špecifického symbolu bude poradové číslo
štvrttoka, zaktoý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na účetministerstva,
b) nevyčerpaný ťrnančnýpríspevok z dôvodu neobsadených miest a za miesta podl'a
bodu 3.18, 3.l9, 3.2I, 3'23, 3.25, 3.27 a 3.28 článku III tejto zmluvy, na zátklrade
predloŽených ýkazov za štvrtý štvrťľoka nevyčeľpaný finančný príspevok
vyplyvajúci Zo záverečnéhozÚčtovania finančnéhopríspevku poukazovaný
vteľmíne od l. januára do 15. februára 2023 na účetministerstva vo formáte IBAN:
SKl2 8180 0000 0070 0058 7253, svariabilným symbolom VS: 00l1652022
a špeciťrckým symbolom ŠS:o44820zz00,
c) v-ýnosy z poskýnutého ťrnančnéhopľíspevku (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým
zo Sumy poskýnutého finančného príspevku po odpočítaníalikvotnej časti poplatku
za vedenie účtuprijímateľa,pľíp.celého poplatku) poukazované najneskôľ
do l5. februára 2023, na účetministerstva vo foľmáte IBAN: SK18 8l80 0000 0070
0010 6704, svariabilným symbolom VS: 0011652022 ašpecifickým symbolom
Šs:o4+8z0220o,
a
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d) neoprávnene použitý finančný príspevok, najneskôr do troch kalendáľnych dní
odo dira doručerria písornĺrej výzw na vľátenie treoprávnene pouŽitých finančnýcľ1
pľostľiedkov od ministeľStva na účetministeľstva vo formáte IBAN: SKl2 8l80

0000 0070 0058 7253, s vaľiabilným symbolom VS: 0011652022
symbolom Šs:oq+gzozzl l.

a

špecifickýrn

5.5 Pľed poukázaním ýnosov

z finančnéhopľíspevku, nevyčerpaného finančného
príspevku alebo rreoprávnene pouŽitého furarrčného príspevku na účetministerstva je
prijímatel' povinný zaslat' písomnou formou avízo s uvedením reg. číslatejto znluvy
a ýšky ťrnančnýchpľostľiedkov, ktoľévľacia na pľíslušnýúčetministeľStva, v členení
podl'a jednotlivých zariadeni uvedených v pľílolre č. l tejto zmllvy na adľesu sídla
ministeľstva uvedenú v bode l .l článku T. tejto zmluvy.

5.6

Nevyčerpanéfinančnéprostriedky sa podľa $ 8a ods'

5.7

NedodľŽanie podmienok, zaktoých sa finančný pľíspevokposkytol, sa bude povaŽovať
za porušenie ťrrrarrčnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia $ 3l
zákona o rozpočtoých pľavidlách.
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zákona o rozpočtových

pľavidlách nevracajú, ak ich Suma nepľesiahne 5,- eur (slovom: pät'eur).

ČHnok VI.
Monitoľing dodräavania plnenia závázkov pľijímatel'aztejto zmluvy

6.l

Ministerstvo v súvislosti s poskytnutým finančným príspevkom a dodrŽiavaním
podmienok, za|<toých sa poskytol a plnením závázkov pľijímatel'a podl'a tejto znluvy,
je opľávnené pľostľedníctvom opľávnených štátnych zamestnancov v sluŽobnom úľade,
ktoým je ministerstvo (ďalej len ,,oprávnení zamestnanci ministerstva")' kedykoľvek
vykonávať monitoring dodľžiavania plnenia závázkov pľijímatel'a alebo ním zriadeného
alebo založeneho zariadenia z tejto zmluvy pľi poskytovaní sociálnej sluŽby
v konkĺétnom zariadeni, pľe ktoré je ťrnančnýpríspevok určený v súlade
S ustanoveniami bodov 6.3 a 6.4 tohto článku'

6.2

Pľijímateľje povinný pri výkone monitoringu na základe bodu6.l tohto článku
umoŽrriť a|ebo zaberyečiťopľávneným zamestnancom ministeľstva vstup do objektov
zariadeni, v ktoých sa poskytuje sociálna služba' uvedených v prílohe č' 1 tejto zmluvy,
pľedložiťpožadovanédoklady' infoľmácie, vysvetlenia súvisiace s vykonávaným
mo nitoringo m a po

6.3

skynú ť po žadov arú súčinrro sť.

Monitoľing podľa bodu6.l tohto článku sú opľávnení Zamestnanci ministeľstva
oprávnení vykonávat' za pritomnosti štatutárneho oľgánu prijímateľa alebo aspoň

jedného zamestnanca pos$ĺtovatel'a sociálnej služby v konkrétnom zariadeni' pľe ktoľé
je finančný pľíspevokuľčený

6.4

Skutočnosti zistené výkonom monitorirrgu podl'a bodu 6.l tohto článku ministeľstvo
písomne ozĺámi prijímateľovi spolu s uvedením zistených porušení konkr'étnych
závázkov pľijímatel'a ztejto zmluvy apodľa povahy azávaŽnosti týchto zistených
poľušení,aj s uvedením prípadnej lehoty pre prijímatel'a na ich odstľánenie, a to
do 20 pľacovných dní po ukončenítohto monitoringu.
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článok VII.

Platnost'zmluvy a spôsob ukončenia zmluvy

7.|

Zmhwné strany lzatváraji túto zmluvu na dobu uľčitú,odo dňa nadobudnutia účinnosti
znluvy do 15. februára2023.

tejto
7

.2

Táto zmluva zankne pľed uplynutím doby dohodnutej v bode 7.l tohto článku aj:
a) na základe písomnej dohody zmluvných strán,

b) zánikom

c)

d)

oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby v zariadeĺllach uvedených
v pľí|oheč. l tejto zmluvy pľijímatel'ovi alebo nim založenému alebo zriadenému
zariadenhl podľa $ 68 ods. 3 zákona o sociálnych službách, a to odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia o ýmaze z registľa alebo odo dlia ýmazu
z ľegistľa,
písomnou výpoveďou tejto zmluvy Zo Strany pľijímatel'a alebo ministefstva
odstúpenímod tejto zmluvy Zo Strany ministerstva.

7.3

Pľijímatel' a ministeľstvo sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu na základe písomnej
ýpovede kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedná doba je 30 dní a zač'lna
plynúť pľvým dňom kalendáľneho mesiaca, ktoý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

7.4

Uplynutím vypovednej doby táto zmlllva zaniká' Prijímatel' je povinný zÚčtovať
finančný pľíspevok poskytnutý do doby uplynutia výpovednej doby a wátiť
ministerstvu poskýnutý finančný pľíspevokpoužitý v rozpore s touto zmluvou
najneskôr do 30 kalendáľnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby.

7.5

Ministerstvo je oprávnené odstúpiťod tejto zmluvy v prípade, ak:
a) účelposkytnutia finančnéhopríspevku zanikne alebo bol zmarený z dôvodov
na stľane pľijímatel'a,
b) prijímateľ uviedol v žiadosti o poskýnutie finančnéhopľíspevku alebo
v dokumentoch, ktoré sú jej pľílohou nepravdivé alebo neúplnéúdaje, a nejde len
o foľmálne údaje' ktoré nemajú vplyv na náľok na finančný pľíspevok alebo jeho
výšku,
c) prijímatel' nevedie, alebo nezabezpeči vedenie poskýnutého finančného príspevku
na osobitnom účtev banke; nevedie, alebo nezabezpečí vedenie samostatnej
analytickej evidencie o pouŽití finančného príspevku vrátane účtovnejevidencie v
členenípodľa zarladeĺiuvederrých v prílohe č' 1 tejto znthtlvy,
prijímateľ
d)
nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa bodu 4.7 článku IV. tejto zmluvy,
e) ministerstvo zistí závaŽné nedostatky pri hospodárení s finančným príspevkorn
a efektívnosti, účelnostialebo účinnostijeho použitia v konkrétnom zatiadeni podl'a
prílohy č' l tejto zmluvy, pre ktoľéje finančný pľíspevok určený alebo závaŽné,
resp. opakované nedodržiavanie plnenia závázkov prijímateľa z tejto zmluvy,
0 prijímateľ bez závažného dôvodu nepredložil štvľttočnézo777amy a ýkazy
spôsobom a v temíne podl'a bodu 4.2 alebo 4.4 článku ĺV' tejto zmluvy,
g) prijímateľ uviedol vo ýkazoch azoznamoch za prvý, druhý, tretí alebo štvľtý
štvĺŤokav záverečnom áčtovaní nepravdivé alebo neúplnéúdaje, a nejde len
o foľmálne údaje, ktoré nemaji zásadný vplyv na nárok na finančný príspevok alebo
jeho výšku,
lr) pľijímateľbez závaŽného dôvodu odmietne vpustiť do zariadenia poverených
zamestnancov ministerstva alebo opľávnených zamestnancov ministerstva na účely

t6

i)
j)
k)

výkonu kontroly podl'a bodu 4' l0 článku IV. tejto zmluvy alebo monitoľingu podl'a
článku VI. tejto ztnlur,y,
dôjde k výmazu prijímatel'a, ako poskytovatel'a sociálnej sluŽby v zaľiadení, pre
ktoľéje finančný pľíspevok uľčený,alebo ním zľiadeného alebo zaloŽeného
zariadenia uvedeného v prílohe č. l tejto zrnluvy z registra,
prijímatel', alebo ním zriadené a\ebo založenézatiadenie nemá obsadené žiadne
miesto v zariadeni, pľe ktoré je finančný pľíspevokuľčený,
prijírnatel' neodstľáni v stanoverrej lehote oznámené porušenia plĺrenia zrnluvrrých
závázkov zistené opľávnenýlni zamestnancami ministerstva 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 posudzovať na základe individuálneho posúdenia závažnosti
dôvodov, ktoľéviedli k porušeniu závázkov pľijírnateľar,yplyvajťrcich z tejto zmluvy,
ato vždy s oh|'adom na zachovanie účelu,na ktoý je finančný pľíspevok podl'a
boduZ.Z článkull. tejto zmluvy poskytovaný, t' j. na zabezpečenie dostupnosti
sociálnej služby pre prijímatel'ov sociálnych sluŽieb v zariadeniach.

7.7

odstúpenie od tejto zmluvy je účinnédňom doručenia písomnéhoodstúpenia druhej
zmluvnej stľane. odstúpenímod zmluvy zanká táto zmluva a zároveň zankajú všetky
práva apovinnosti zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, Že prijímatel' je
povinný najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia vrátiť celý
ťrnančnýpríspevok poskýnutý ministerstvom, a to okrem prípadu odstúpenia od
zrnluvy zo strany ministerstva podľa bodu 7.5 písm. i) a k) tohto článlar. V prípade
odstúpenia od zmluvy z dôvodu podľa bodu 7.5 písm. i) a k) tohto článku sa zmluvné
stľany dohodli, Že je prijímatel' povinný účtovaťfinančný príspevok poskytnutý do
doby účinnostiodstúpenia od zmluvy a wátiť ministerstvu poskýnutý finančný
pľíspevok použitý v ľozpore s touto zmluvou, najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo
dňa účinnostiodstúpenia od tejto zmluvy.

7.8

Zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia výpovede tejto zmluvy a účinky
doručenia odstúpenia od tejto zmluvy podľa tohto článku zmluvy nastávajú tieŽ dňom
vľátenia nedoručenej zásielky odosielatel'ovi alebo dňom odmietnutia pľijatia zásielky
adľesátom.

7.9

Vypovedaním tejto zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmhlvných
stľán nezanikajú náľoky rninisterstva vyplývajice zporušenia finančnej disciplíny
pľijímateľomv súlade so zákonom o rozpočtoých pľavidlách.

Článok VIII.
Zá.ľerečnéustanovenia

8.l Zlnlllvné strany

sťt povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkýclr

rozhodujúcich skutočnostiach' ktoľéby mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

8.2

Táto zmluva podlieha povirrnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Uradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č' 2ll12000 Z. z.
o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneĺi
neskoršíclr predpisov.
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8.3

Táto znrluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strár a účirrnosťnadobúda dňom rrasledrrjúcim po dni jej zverejnenia
v Centľálnom ľegistľi zmlúv vedenom Úľadom vlády Slovenskej republiky v súlade
s občianskym zákonníkom.

8.4 Pľáva a povinnosti z tejto zmllvy

nemôŽe pľijímatel' pľeviesť na

inú osobu

bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu ministeľstva'

8.5

Pľávny nástupca pľijímatel'a, alebo ním riaderrého a|ebo založeného zarladenia, ktoý je
poskytovatel'om sociálnej služby v zaľiadeni uvedenom v pľíloheč' l tejto zmluvy musí
bezodkladne preukázať ministerstvu vznik tohto pľávneho nástupníctva avzĺik
opľávnenia poskýovať sociálnu službu v zal'iadeni, pľe ktoľéje tento finančný
pľíspevok určený, zápisom do registra. V prípade preukázania splnenia uvedených
podmienok Zo strany právneho nástupcu podľa prvej vety a neexistencie daňoých
nedoplatkov u miestne príslušnéhospľávcu dane, nedoplatkov na poistlrom na veľejné
zdravotné poistenie, nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatkov na
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, môŽu zmluvné strany
pokľačovaťvnerušenom výkone práv apovinností ztejto zmluvy; ak však právny
nástupca nesplní ľesp. riadne nepreukáže splnenie týchto podmienok' ministerstvo je
oprávnené od tejto zmluvy odstúpiťv súlade s bodom 7.5 článku VII. tejto zmluvy.

8.6

Zmluvné stľany môŽu lzatvoriť písomný dodatok k tejto zmluve, ktoým sa bude meniť
miesto poskytovania sociálnej služby v zariadeni uvedenom vprílohe č. l tejto zmluvy,
ak pľijímatet' zlnení miesto poskýovania sociálnej služby v zariadeni uvedenom
v pľíloheč. 1 tak, že
a) skončíposkytovanie sociálnej služby v zariadeni uvedenom v prílohe č. 1 tejto
zmluvy na mieste jej poskýovania uvedenom v prílolre č. l tejto zmluvy ýmazom
z ľegistľa,bez pľávneho nástupníctva a
b) tomuto pľijímateľovivznikne oprávnenie zápisom do registra poskyovať sociálnu
sluŽbu v rovnakom druhu zariaďenia s rovnakou formou poskytovanej sociálnej
sluŽby na inom mieste jej poskyovania
c) prŕxa a povinnosti z pracovnoprávnych vzťalrov Zamestnancov poskýovateľa
sociálnej služby (prijímateľa) apráva a povinnosti zuzatvoľených zmlúv
o poskytovaní sociálnej služby pľijímatel'ov sociálnej sluŽby v zariadeni uvedenom
vprílohe č. l zostávajú zachované amení sa len miesto výkonu ptáce amiesto
poskytovarria sociálnej služby, ktoým je nové miesto poskyovania sociálnej sluŽby
v zariadeni rormakého druhu s rormakou formou poskytovanej sociálnej služby, na
ktorom vzniklo prijímateľovi oprávnenie poskytovať túto sociálnu sluŽbu zápisom
do registra a
d) prijímateľ pľeukáže ministeľstw splnenie podmienok podľa písmen a) aŽ c) tohto
bodu tohto článku'

8.7

Písomná forma zmluvy je zachovaná, ak pľávny úkon urobený elektľonickými
prostľiedkami je podpísaný kvalifikovaným elektľonickým podpisom alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou.Elektronické vyhotovenie zmluvy je originálom
a rovnopis sa nevyhotovuje.

8.8

obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňaťlen na základe vzájomnej dohody
zmluvných stľful formou očíslovanýchpísornných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvnych stľán, ktoľébudú neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy, a
to okrem identifikačných údajov prijímateľav rozsahu zmeny mena' sídla, osoby
18

opľávnenej konať za pr1jimatel'a a číslaosobitného účtuv banke , na ktorom má byt'
ťrrrančný príspevok vedený, kedy postačrrje písorĺľré
oznámenie týchto skutočností
pľij ímatel'om min isteľstvu.

8.9

8'

ostatné vzťalty, ktoré nie sú upľavenévýslovrre v tejto zmluve, sa riadia zákonom
o sociálnych sluŽbách, občianskym zákonníkom, príslušnýmiustanoveniami zákona
o ľozpočtovýchpľavid|ách a zákonom č. 58312004 Z. z. o ľozpočtovýchpľavidlách
ťrzemrrej samospľávy a o Zmene a doplĺerríniektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o ľozpočtoých pľavidlách územnej samosprávy").

10 Na hospodárenie s poskytnutými ľozpočtovýmiprostriedkami sa vzťahujúnajmä
a) zákon o sociálnych sluŽbách,
b) zákon o ľozpočtoých pravidláclr,
c) zákon o rozpočtoých pravidlách územnej samosprávy,

d)
e)

8.l

l

zákon o účtovníctve,
zákon o finančnej kontľole a audite.

Zrnluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu riadne prečítali,jej obsahu porozumeli a Že tito
zmluvu uzatváraji nazáklade ich slobodnej, váŽnej, určitej azrozllmitel'nej vôle, že

zmluva nebola uzatvorená podnátlakom, vtiesni

ani

zanápadne nevýhodných

podmienok a na znak sťrhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V.....'.....''..

V Bratislave, dňa

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Zaprijímateľa:

Za ministerstvo:
',(podpísané

dňa..'

,,(dátum v elektronickom podpise)"

elekronicky podl'a zákona č.272/2016 Z. z.)"

,,(podpísané elektronicky podl'a zákona é.272/2ol6 Z. z')"

Mgr. Jozef Belický
primátor

Ing' Soňa Filípková,
generálna tajomníčka sluŽobného
úradu
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Príloha č.

.1

k zmlUVe o poskytnutí Íinančnéhopríspevku

reg. číslo:1 1 65/2022_M-oDFsS

Konkreti zácia finančnéhopríspevku na poskytovanie sociálnej služby
Prij ímatel' finančnéhopríspevku

í

Mesto Šaľa

Poskytovateľ sociálnej sluŽby
obchodné meno/názov

lČo

or ganizácia soci
17641471

Sídĺo

Horná 1952/11,927 01 Šaľa

á ln

ej sta rostl ivosti

m

esta

Ša

ľa

1.1 Názov zarladenia

Adresa poskytovania
Nešporova 1o11l21, 927 01 Šaľa
Druh socĺálnej sluŽby
zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej sluŽby
pobytová
Pomerná časťfinančnéhopríspevku na 1 miesto na deň

19,61425€

Obdobie od 01.01 .2022 do 31.12.2022
Počet miest v zariadení

20

Pomerná časť
od 01.01 .2022 do 3'1.03.2022

35 305,65 €

od 01.04.2022 do 30.06.2022

35 697'94 €

od 01.07.2022 do 30.O9.2022

36 090'22 €

od 01.10.2022 do 31 .12.2022
Finančný príspevok za zariadenie

143 184'00 €

36 090"t9 €

1.2 Názov zariadenia

Adresa poskytovania
okruŽná 'lo26t11, 927 01 Šaľa
Druh sociálnej sluŽby
domov sociálnych sluŽieb
Forma sociálnej sluŽby
ambuĺantná
Pomerná časťfinančnéhoprĺspevku na 1 miesto na deň
obdobĺe od 01.01.2022 do 31.12'2022
Počet miest v zariadení
Pomerná časť

19,78971€
14

od 0't.01 .2022 do 31.03.2022

17 454,52€

od 01.04.2022 do 30.06.2022
od 01.07.2022 do 30.09.2022

17 454,52€

€

17 177

'47
17 177 ,49 €

od 01.1O.2022 do 31.12.2022
Finančný príspevok za zariadenie

69 264'00

obchodné meno/názov

Domov dôchodcov Šaľa

Sídlo

48484342
Nešporova 'lo1o/19, 927 01 Šaľa

lČo

112

€

Príloha č. 1

k zmluve o poskytnutí Íinančnéhoprĺspevku

reg. číslo:1 í 65/2022-M-6pp55

Konkreti zácia finančnéhopríspevku na poskytovanie sociál nej sluŽby
2.1 Názov zariadenia

poskytovania
Druh sociálnejsluŽby
Forma sociálnej sluŽby

Adresa

Nešporova 1O1Ot19,927 01 Šaľa
zariadenie opatrovatel'skej sluŽby
pobytová

Pomerná časťfinančného príspevku na 1 miesto na deň

17'00384 €

Obdobie od 0'1.01 .2022 do 31.12.2022
Počet miest v zariadení
Pomerná časť

5
7 651,73

od 01.04.2022 do 30.06.2022

7

od 01.07.2022 do 30.09.2022

7 821,77 €
7 821,75€

€

od 01.01 .2022 do 31.O3.2022

od 01 .10.2022 do 31.12.2022
Finančný príspevok za zariadenie

736,75€

31 032,00 €

2.2 Názov zariadenia

poskytovania
Druh sociálnej sluŽby
Forma sociálnej sluŽby

Adresa

Nešporova 1O1Ot19,927 01 Šaľa
zariadenie pre seniorov
pobytová

Pomerná časťfinančnéhopríspevku na 1 miesto na deň
Obdobie od 01.01 .2022 do 31.122022
Počet mĺest v zariadení
Pomerná časť

17'99978 €
75

od 01.01 .2022 do 31.03.2022

121498'52€

od 01.04.2022 do 30.06.2022

122 848'50 €

od 01.07.2022 do 30.09.2022

124198,48€

od 01.10.2022 do 31.12.2022
Finančný príspevok za zariadenie

124 198,50 €

Finančný príspevok spolu

736 224,00 €

492744,00€
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