Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorená v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 80 písm. h) bod 2 a § 75 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
Obec Vidiná
Sídlo: Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Zastúpená: Ing. Ján Šupica, starosta obce
IČO: 00649031
DIČ: 2021178852
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK57 5600 0000 0060 0726 6001
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Neverejný poskytovateľ: Filantrop, n.o.
Sídlo: CI 42/113, 018 41 Dubnica nad Váhom
Adresa prevádzky: Denný stacionár Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Mgr. Jarmila Janošíková – štatutár
IČO: 50214292
DIČ: 2120211181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 1313 4163
(ďalej len „Prijímateľ“)
Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 75 ods. písm. a) bod 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov.
Článok 3
Druh a rozsah poskytovaného finančného príspevku
1. Poskytovateľ poskytne príspevok na všetky miesta obsadené občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v mieste
Poskytovateľa a ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby Prijímateľa k ....................... Za obsadené miesto
sa považuje miesto obsadené občanom/občanmi, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby na základe
Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a miesto je obsadené najmenej v priemere 50 hodín počas 20 za
sebou idúcich pracovných dní. Miesto s dohodnutým kratším časom poskytovania sociálnej služby je
čiastočne obsadené miesto a prislúcha naň príspevok v pomernej časti. Príspevok sa poskytuje na miesta,
nie na počet prijímateľov sociálnej služby. Pri posudzovaní obsadenia miesta sa vychádza z evidencie
dochádzky, ktorú vedie Prijímateľ pre účely poskytnutia príspevku od Poskytovateľa. Pri posudzovaní
obsadenia miesta sa vychádza z priemerného počtu obsadených miest všetkými prijímateľmi sociálnej
služby Poskytovateľa za obdobie od ....................... do 31.12.2021.
2. Ak v priebehu platnosti zmluvy požiada občan poskytovateľa o zabezpečenie sociálnej služby
u Prijímateľa a bude to mať za následok zvýšenie počtu obsadených miest občanmi Poskytovateľa,

Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť dodatok a poskytnúť príspevok na prevádzku na takéto miesto od
dňa uzatvorenia Dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom sociálnej
služby a prijímateľom sociálnej služby.
3. Ak v priebehu platnosti zmluvy prestal Prijímateľ spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie, zaväzuje
sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa.
Článok 4
Účel, výška, termíny, použitie príspevku
1. Príspevok sa poskytuje za účelom spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnej služby – denný
stacionár. Rozsah služby je definovaný Zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Prijímateľ sa
zaväzuje použiť poskytnutý príspevok hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom na zabezpečenie
účelu, na ktorý sa príspevok poskytuje a je zodpovedný za jeho riadne vedenie vo svojom účtovníctve.
2. Poskytovateľ poskytne v roku 2021 príspevok na prevádzku vo výške 45,00 Eur (slovom Štyridsaťpäť
Eur) na jedno miesto mesačne obsadené občanom, ktorý má trvalý pobyt v mieste sídla Poskytovateľa.
Počet miest na ktoré sa príspevok poskytuje je: 1 (slovom jedno ) miesto. Suma príspevku na dohodnutý
počet miest predstavuje sumu 540,00 Eur (slovom päťstoštyridsať Eur). Príspevok sa poskytuje
na obdobie od ....................... do 31.12.2021. Oprávnenými výdavkami sú výdavky použité a uhradené
v období od ....................... do 31.12.2021.
3. Poskytovateľ finančný príspevok vyplatí raz mesačne na účet Prijímateľa vo výške príspevku na jedno
obsadené miesto (45,00 Eur, slovom Štyridsaťpäť Eur) a počtu obsadených miest v bežnom mesiaci,
vždy do 25-teho v mesiaci bezhotovostne na účet Prijímateľa uvedený v článku I tejto zmluvy.
4. Pri zmene počtu miest obsadenými občanmi s trvalým pobytom v mieste Poskytovateľa, Poskytovateľ
vyhotoví dodatok s dohodnutou výškou príspevku podľa bodu 2.
5. Prijímateľ môže dotáciu použiť na prevádzkové náklady denného stacionára: materiál na priame aktivity
s klientmi, spotrebný materiál (hygienický, čistiaci, kancelársky, spotrebný, materiál a opravy), nájomné
priestorov, energie, vodné, stočné, telekomunikačné náklady, stravné lístky zamestnancov, revízie.
6. Finančný príspevok môže byť použitý v roku 2021 iba na úhradu nákladov (bežných výdavkov)
súvisiacich s poskytovaním dohodnutého druhu sociálnej služby.
Článok 5
Vyúčtovanie príspevku
1. Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie príspevku do 31.01.2022.
2. Vo vyúčtovaní je prijímateľ povinný uviesť:
a) názov Prijímateľa a názov denného stacionára, na ktorý bol príspevok poskytnutý
b) počet miest, na ktoré bol príspevok poskytnutý touto zmluvou a jej dodatkami s uvedením obdobia,
na ktoré bol príspevok poskytnutý.
c) výšku poskytnutého príspevku
d) evidenciu dochádzky – obsadených miest
e) výšku všetkých disponibilných prostriedkov na prevádzku okrem miezd a odvodov, odmien na
základe dohôd mimo pracovného pomeru, náhrad za práceneschopnosť
3. Poskytovateľ zverejní kompletnú výročnú správu v zmysle ustanovení zákona o sociálnych službách,
prípadne predloží Poskytovateľovi spolu s vyúčtovaním príspevku.
Článok 6
Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať dohodnutý objem finančných príspevkov na účet prijímateľa podľa
čl. 4 bod. 2. a 3. tejto zmluvy.
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi najneskôr v deň podpisu zmluvy:
a) štatút n. o. (fotokópiu)
b) doklad o registrácii sociálnej služby (fotokópiu)
c) doklad o spôsobe a osobách oprávnených vykonávať právne úkony v jeho mene

d) zoznam prijímateľov sociálnej služby k ......................., ktorý obsahuje meno, priezvisko, trvalý
pobyt (obec Vidiná) a rodné číslo prijímateľa sociálnej služby a dohodnutý rozsah poskytovania
sociálnej služby
3. Prijímateľ sa zaväzuje viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých príspevkov,
riadiť sa zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri použití finančných príspevkov riadiť sa zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnou rozpočtovou klasifikáciou.
4. Ak v priebehu platnosti tejto zmluvy nastanú akékoľvek zmeny v niektorej zo skutočností uvedených
Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne túto zmenu Poskytovateľovi.
5. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť nevyčerpané finančné príspevky za príslušný kalendárny rok na účet
poskytovateľa najneskôr ku dňu zúčtovania finančných prostriedkov podľa čl. 5 bod 1 tejto zmluvy.
6. Ak prijímateľ skončí poskytovanie sociálnej služby v čase platnosti tejto zmluvy, zúčtuje poskytnuté
finančné príspevky ku dňu skončenia činnosti najneskôr do 30 dní od skončenia poskytovania sociálnej
služby.
7. Kedykoľvek počas zmluvného vzťahu, ak bude zistený nedostatok v účele poskytnutia finančných
príspevkov s podmienkami uvedenými v tejto zmluve (čl. 4), zaväzuje sa prijímateľ vrátiť na účet
poskytovateľa finančné prostriedky použité neoprávnene, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia poskytovateľa o zistení nedostatku.
8. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť na účet poskytovateľa časť poskytnutých finančných príspevkov, ktorá
presahuje garantovaný objem podľa čl. 4 tejto zmluvy, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení
platnosti tejto zmluvy.
9. V prípade, že prijímateľ nevráti finančný príspevok podľa tohto článku bod 5, 6, 7, 8 na účet
poskytovateľa, je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nevrátenej
čiastky za každý deň omeškania.
10. Prijímateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na kontrolu hospodárenia s finančnými príspevkami
získanými od poskytovateľa. Kontrolu je poskytovateľ oprávnený vykonať kedykoľvek, prijímateľ je
povinný poskytnúť súčinnosť. V prípade, že prijímateľ neumožní vykonať kontrolu alebo neposkytne
súčinnosť, je povinný poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých
finančných príspevkov a poskytovateľ má zároveň právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Kontrolu účelu poskytnutých finančných príspevkov zo strany poskytovateľa budú vykonávať hlavný
kontrolór poskytovateľa a poverení zamestnanci poskytovateľa.
Článok 7
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neplnenia podmienok dohodnutých touto
zmluvou.
2. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade opakovaného poskytnutia nepravdivých údajov
o použití finančných príspevkov poskytnutých prijímateľovi podľa tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak prijímateľ stratí spôsobilosť poskytovať
sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán, nastanú účinky odstúpenia dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť skončená pred uplynutím doby aj vzájomnou
písomnou dohodou zmluvných strán.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou
očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote 10 dní odo dňa jeho doručenia.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych službách
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní obdrží Prijímateľ jeden
rovnopis a Poskytovateľ dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, tento zodpovedá
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomné súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby podľa osobitného právneho
predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).
Vo Vidinej, dňa .......................

...................................................
Ing. Ján Šupica
starosta obce
za poskytovateľa

...................................................
Mgr. Jarmila Janošíková
za prijímateľa

