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Zmluva 
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Čl.1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Poskytovateľ finančného príspevku: Obec Šarišské Michaľany 

sídlo:      Kpt. Nálepku 18, Šarišské Michaľany 

štatutárny zástupca:    Mgr. Jozef Mačo  

IČO:      00327808 

DIČ:      20207322252 

bankové spojenie:     PRIMA banka Prešov 

číslo účtu:      SK55 5600 0000 0005 2050 1001 

(ďalej aj ako „ poskytovateľ“)  

 

2. Neverejný poskytovateľ:   Domov sv. Dominika  

sídlo:      Petrovany 115, 082 53 Petrovany 

štatutárny zástupca:    Mgr. Zuzana Vozárová 

IČO:      42085853      

bankové spojenie:     Tatra banka, a.s. 

číslo účtu:     IBAN:SK08 1100 0000 0026 2008 8700  

(ďalej aj ako „prijímateľ“)    

uzatvárajú: 

 

v zmysle ustanovenia § 80 písm. h) bodu 2 a ustanovenia § 75 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“) túto Zmluvu: 

 

 

Čl. II. 

PREDMET DOHODY 

 

Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu v súlade so zákonom o 

sociálnych službách na dobu určitú od 01.04.2021 do začiatku implementácie projektu podpory 

terénnej opatrovateľskej služby, najdlhšie však do 31.12.2021.  
 

Čl. III. 

DRUH, FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 

1. Obec Šarišské Michaľany  poskytne finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi pre   8 prijímateľov sociálnej služby  - opatrovateľská 

služba.  

2. Jedná sa o prijímateľov sociálnej služby, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby    

v zmysle zákona o sociálnych službách a pre ktorých  obec Šarišské Michaľany o poskytovanie tejto 

sociálnej služby písomne požiadala. 
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Čl. IV. 

PODMIENKY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU 

 

1. Obec Šarišské Michaľany poskytne finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi za týchto podmienok: 

a) neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý spĺňa 

zákonom o sociálnych službách stanovené podmienky a obec Šarišské Michaľany  ho o to požiadala, 

b) neverejný poskytovateľ doručil obci Šarišské Michaľany,  kópie zmlúv o poskytovaní sociálnej 

služby, 

c) neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,  

d) neverejný poskytovateľ nepoberá finančný príspevok na túto službu od vyššieho územného celku 

(§ 75 ods. 7 zákona o sociálnych službách); 

 

Čl. V. 

MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

1. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa článku III. v domácom 

prostredí prijímateľa sociálnej služby v rozsahu odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu, 

maximálne 8 hodín/deň. 

2. Čas poskytovania sociálnej služby na účely tejto zmluvy je od 01.04.2021 do začiatku 

implementácie projektu podpory terénnej opatrovateľskej služby (ďalej iba „projekt“), 

najdlhšie však do 31.12.2021 (ďalej iba“ doba poskytovania“). 

 

Čl. VI. 

ŠPECIFIKÁCIA PRÍSPEVKU 

 

1. Výška finančného príspevku na prevádzku je počas doby poskytovania  pre cirkevnú organizáciu 

Domov sv. Dominika ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb  vo výške 4 100 € na mesiac 

(slovom: štyritisícjednosto eur)  podľa § 75 ods. 1 písm. e) zákona  o sociálnych službách, spolu pre 

8 prijímateľov sociálnej služby. Ak zmena  počtu prijímateľov sociálnej služby počas doby 

poskytovania sociálnej služby, ovplyvní  výšku  dojednaného finančného príspevku, vzniknutý 

rozdiel  bude vysporiadaný v rámci zúčtovania podľa čl. VII. bod 3. tejto zmluvy. 

2. Finančný príspevok vypláca poskytovateľ bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet 

prijímateľa uvedený v tejto Zmluve  v termíne do 5-tého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 

v ktorom bola služba poskytnutá v sume uvedenej v bode 1. 

 

Čl. VII. 

POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

podľa § 75 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnych službách. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR,  preukázať a písomne 

oznámiť Poskytovateľovi informáciu, či mu bol projekt schválený, či projektové podmienky 

umožňujú refundáciu obcou vynaložených finančných príspevkov a dátum začiatku implementácie 

projektu a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní odo dňa získania informácií podľa tejto 

vety.  

3. V prípade schválenia projektu je prijímateľ  povinný predložiť zúčtovanie poskytnutých 

prostriedkov do 15. dňa v mesiaci , ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa  začala implementácie 

projektu. 

4. V prípade neschválenia projektu je prijímateľ  povinný predložiť zúčtovanie poskytnutých 

prostriedkov do 15.1.2022.  
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Čl. VIII. 

DÔVODY ZASTAVENIA VYPLÁCANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A REFUNDÁCIA 

 

1.Obec Šarišské Michaľany si vyhradzuje právo zastaviť vyplácanie preddavku finančného príspevku 

pre ďalší kalendárny mesiac alebo ďalšie kalendárne mesiace v  roku, ak 

a) neverejný poskytovateľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a súvisiacich právnych 

predpisov, 

b) neverejný poskytovateľ použije preddavok finančného príspevku v rozpore so spôsobom použitia 

určeným v tejto zmluve, 

c) neverejnému poskytovateľovi bude vydaný zákaz poskytovania sociálnej služby, 

d) neverejný poskytovateľ dočasne neposkytuje sociálnu službu, 

e) neverejný poskytovateľ ukončil poskytovanie sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby, 

e) neverejný poskytovateľ bol zrušený. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplácanie finančného príspevku sa zastaví počnúc mesiacom, v 

ktorom nastane implementácia projektu.   

3. V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 2. tohto článku sa neverejný poskytovateľ  

zaväzuje refundovať obci Šarišské Michaľany finančný príspevok vyplatený od 01.04.2021 (vrátane 

bankových výnosov)  do doby zastavenia vyplácania finančného príspevku podľa bodu 2. tohto 

článku vo výške vyúčtovania  a to v lehote dojednanej na predloženie vyúčtovania podľa čl. VII. bod 

3.  na účet poskytovateľa uvedený v tejto Zmluve. 

 

Čl. IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť prvým dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Šarišské Michaľany.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ obdrží jedno 

vyhotovenie. 

3. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, ktoré sa riešia vzájomnou 

dohodou neverejného poskytovateľa a obcou Šarišské Michaľany. 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona o sociálnych službách a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju 

podpisujú. 

 

 

 

V Šarišských Michaľanoch, dňa 01.04.2021  V Petrovanoch, dňa 01.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Mačo           Mgr. Zuzana Vozárová 
         starosta obce              riaditeľka 


