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Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ust. § 80 písm. h, bod 2 a § 75 ods. 1 a 2 
zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

Zmluvné strany:  

Poskytovateľ finančného príspevku: Obec Brutovce                
Sídlo: Obec Brutovce, Brutovce 95, 053 73           
IČO: 00328979 
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.                                                      
Číslo účtu IBAN: SK08 1111 0000 0066 1363 0010                    
Štatutárny orgán: Mária Petreková, starostka (ďalej len „obec“)  

Prijímateľ finančného príspevku: Spišská katolícka charita                                                       
Sídlo: Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves                                                                        
IČO: 35514221                                                                                                                       
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK42 0900 0000 0051 3910 6195 
Variabilný symbol: 122022 
Štatutárny orgán: PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ (ďalej aj „poskytovateľ sociálnej služby“)  

uzatvárajú túto zmluvu 

o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby. 

Článok I.  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku, na čiastočné pokrytie 
prevádzkových nákladov poskytovateľa sociálnej služby, spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení 
pre seniorov Dom Charitas sv. Vincenta de Paul, Vyšný Slavkov 121, 053 73 Brutovce pre pani Máriu Hockickovú, 
trvale bytom                                                     , na obdobie od 30.08.2022 do 31.12.2022. Sociálna služba sa 
poskytuje u neverejného poskytovateľa Spišská katolícka charita.                                                      

2. Poskytovateľ sociálnej služby požiadal obec (ako poskytovateľa finančných prostriedkov) o finančný príspevok 
na prevádzku listom zo dňa 09.09.2022. 

3. Finančné prostriedky sú poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2022. 

Článok II.  
Výška finančného príspevku na prevádzku a spôsob jeho poskytnutia 

1. Obec poskytne poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na čiastočné pokrytie prevádzkových 
nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 80 písm. h) bod 2 a § 75 ods. 1 a 2 zákona  
o sociálnych službách na obdobie od 30.08.2022 do 31.12.2022 vo výške 304,22 € za celé obdobie na jedného 
občana obce, t.j. výška obdržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jedného občana obce Brutovce  
za rok 2021.  

2. Obec sa zaväzuje poukázať finančný príspevok pre poskytovateľa sociálnych služieb bezhotovostným 
prevodom na číslo účtu uvedené v záhlaví zmluvy.  

3. Obec sa zaväzuje vyplatiť finančný príspevok do 15. dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Článok III.  
Podmienky poskytovania finančného príspevku 

1. Poskytovateľ sociálnej služby bude poskytovať sociálnu službu v zmysle ustanovenia § 35 zákona  
o sociálnych službách a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vydanom v zmysle zákona o sociálnych 
službách obcou.  
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2. Poskytovateľ sociálnych služieb nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.  

3. Finančný príspevok sa poskytuje výlučne na bežné prevádzkové výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnej 
služby uvedenej v článku I. tejto zmluvy.  

4. Finančný príspevok nie je možné použiť na kapitálové výdavky. 

Článok IV.  
Povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje obci štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej služby 
podľa § 95 ods. 7 v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov. V evidencii sa zaväzuje uviesť aj číslo a dátum rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu.  
V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby u občana, je povinný uviesť aj dátum ukončenia.  

2. Uzatvorenie zmluvy na ďalší kalendárny rok podlieha predloženiu žiadosti poskytovateľom sociálnej služby 
najneskôr do 31.10. príslušného roka.  

3. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých 
prostriedkov, riadiť sa zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a platnou rozpočtovou klasifikáciou. 

4. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytnutý finančný príspevok na prevádzku použiť výlučne na účel 
úhrady bežných prevádzkových nákladov, ktoré poskytovateľovi sociálnej služby vznikli v súvislosti  
s poskytovaním sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  

5. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok najneskôr do 31.01.2023.  

6. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za príslušné obdobie 
bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK08 1111 0000 0066 1363 0010 
najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ sociálnej služby sa zároveň zaväzuje 
zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov.  

7. Ak poskytovateľ sociálnych služieb ukončí poskytovanie sociálnej služby v čase platnosti tejto zmluvy, zúčtuje 
poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti alebo v termíne určenom obcou.  

8. Kedykoľvek počas zmluvného vzťahu, ak bude zistený rozpor použitých finančných príspevkov  
s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a/ alebo v zákone o sociálnych službách, obec od zmluvy odstúpi  
a poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vrátiť na účet obce finančné prostriedky použité  
v rozpore s touto zmluvou a /alebo so zákonom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia obce  
o zistení rozporu s týmito podmienkami a to na účet vedený v UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK08 1111 0000 0066 
1363 0010. 

9. V prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby nevráti finančné prostriedky v zmysle článku IV. bod 6 alebo  
8 tejto zmluvy na účet obce, zaväzuje sa zaplatiť obci za každý aj začatý deň omeškania úroky z omeškania  
vo výške 0,05 % z nevrátenej sumy.  

10. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 zákona o sociálnych službách. Kontrolu je obec 
oprávnená vykonať kedykoľvek. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytnúť súčinnosť. V prípade,  
že poskytovateľ sociálnej služby neumožní kontrolu alebo neposkytne súčinnosť, je povinný obci zaplatiť  
za každý aj začatý deň neumožnenia kontroly alebo neposkytnutia súčinnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  
z poskytnutých finančných prostriedkov a obec má zároveň právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

Článok V.  
Osobitné ustanovenia 

1. Obec môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade poskytnutia nepravdivých údajov o použití finančného 
príspevku.  

2. Obec odstúpi od tejto zmluvy aj v prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby nebude spĺňať podmienky pre 
poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.  
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3. V prípade, ak obec od zmluvy odstúpi, nastanú účinky odstúpenia dňom doručenia písomného oznámenia  
o odstúpení poskytovateľovi sociálnych služieb.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená predčasne a to vzájomnou dohodou.  

5. Obec podľa § 80 písm. o) zákona o sociálnych službách kontroluje hospodárenie neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 zákona o sociálnych 
službách.  

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o sociálnych 
službách. 

Článok VI.  
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na centrálnom registri zmlúv poskytovateľom finančného príspevku.  

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými 
stranami.  

3. Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy sa doručujú ako zásielky 
adresované doporučene (ďalej len „Zásielka“). Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Zásielku druhej Zmluvnej 
strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia Zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvou stranou, 
ktorá je adresátom Zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti Zásielka ako nedoručená 
alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa 
o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej Zásielky). Pre doručovanie Zásielok podľa tejto Zmluvy 
je rozhodná adresa Zmluvnej strany uvedená v tejto Zmluve (v prípade poskytovateľa sociálnej služby sa jedná 
o adresu sídla prevádzky). Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si písomne oznamovať bez zbytočného odkladu 
zmenu miesta doručovania Zásielok podľa predchádzajúcej vety.  

4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a / alebo účinné alebo neskôr stratia 
platnosť a /alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a / alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neplatných a /alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku 
brali do úvahy.  

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre obec a jedno vyhotovenie  
pre poskytovateľa sociálnych služieb.  

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou za podmienok v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v tiesni ani 
za inak jednostranne nevýchodných podmienok a autentičnosť zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.  

 

V Brutovciach, dňa _______________________               V Spišskej Novej Vsi, dňa _______________________                      

 

 

 

 

____________________________               ____________________________ 

  Mária Petreková, starostka obce                                      PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ 

              Obec Brutovce                                                                           Spišská katolícka charita 


