
VS 10/01/0024/14
ZMLUVA . 2014č /0024

oposkytovaní finan néhoč príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy afinan néhoč príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

neverejnému poskytovate oviľ sociálnej služby

l.č 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Ž iadate :ľ Tren ianskč y samosprávny kraj

sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

Kdolnej stanici 7282/20A 911 Ol Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275

esČ koslovenská obchodná banka, a.s.
SK77 750000000000 2580 1533

2. Poskytovateľ sociálnej služby: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom vTrnave

sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DI :Č
bankové spojenie:
IBAN:
číslo registrácie:

Nám. SNP 7, 917 Ol Trnava
Ing. Viera Hercegová, správkyňa
37845420
2021733758
Prima banka Slovensko, a. s.
SK31 560000000011 1375 1008
Zriaďovacia listina Strediska Evanjelickej DIAKONIE Trnava,
ktoré zria ujeď Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku, zo
dňa 15.11.20 II

uzatvárajú pod aľ §81 písm. h) bodl zákona .č 448/2008 Z. z. osociálnych službách ao zmene a doplnení
zákona .č 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vznení neskorších predpisova
vplatnom znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.448/2008 Z. z. osoc. službách) túto zmluvu.

lč . ll.
PREDMET ZMLUVY

l. Predmetom zmluvyje poskytovanie finan nč ého príspevku vroku 2014, k.toréhovýška je stanovená
vzávislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, reálneho počtu dní
poskytovania sociálnej služby auvedených podmienok vtejto zmluve, na úhradu bežných výdavkov
za poskytovanú sociálnu službu vdomove sociálnych služieb.

2. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytnúť sociálnu službu na základe právoplatného
rozhodnutia oodkázanosti na sociálnu službu alebo vtedy, ak vznikne dôvod na poskytovanie
sociálnej služby bezodkladne pod aľ §8 ods. 6zákona .č 448/2008 Z. z. osoc. službách, t. j. aj pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia oodkázanosti na sociálnu službu.

3. Poskytovanie sociálnej služby je požadované pre prijímateľ ov sociálnej služby strvalým bydliskom
vúzemnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja ( alejď len TSK), oktorú vopred žiadateľ
požiadal vsúlade s§ 8 ods. 8a § 75 ods. 3, 4 zákona č. 448/2008 Z. z. osoc. službách na obdobie od
01.01.2014 do 31.12.2014. Ž iadateľ písomnou formou - osobitným listom alebo prostredníctvom
elektror:ickej pošty, priebežne po ač s roka2014 objedná poskytovanie sociálnej služby premenovitý
zoznam prijímatel'ov sociálnej služby, na ktorých bude poskytnutý finančný príspevok. Písomná
objednávka bude obsahovať meno, priezvisko, titul prijímate aľ sociálnej služby, druh poskytovanej
sociálnej služby, dátum za ač tia poskytovania finančného príspevku vroku 2014, dátum ukončenia
poskytovania finančného príspevku z TSK vroku 2014, stupeň odkázanosti/dátum správoplatnenia
rozhodnutia oodkázanosti na sociálnu službu ačíslo spisu, podktorým je rozhodnutie vydané.



lč . III.
DRUH, FORMA AMIEStO POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽ BY

1. Druh sociálnej služby
Sociálna služba bude poskytovaná vsúlade s § 12 ods. 1písm. c) bod 1a § 38 zákona .č 448/2008 Z.
z. o soc. službách.

2. Forma sociálnej služby
Vsúlade s § 13 ods. 5 zákona .č 448/2008 Z. z. osoc. službách bude poskytovaná pobytová forma
sociálnej služby akoceloročná sociálna služba.

3. Miesto poskytovania sociálnej služby
Evanjelický Diakonický domov dôchodcov adomov sociálnych služieb, Kalin iač kova 45,917 Ol Trnava.

čl. IV.
VÝŠKA FINAN NÉČ HO PRÍSPEVKU ASPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA

l. Ž iadate l' sa zaväzuje poskytnúť pre 1prijímatel'a sociálnej služby, preddavkovo ato štvr ro nť č e -vo
výške Y. finančný príspevok na č. účtu vtvare IBAN: SK31 560000000011 1375 1008v Prima
banka Slovensko, a. s., na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. ll:

celkovo vo výške 2135,88 Eur
(slovom: dvetisícstotridsaťpäť eur osemdesiatosem centov)

Touto zmluvou sa poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby) a
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vzmysle §76 a §77 zákona č.
448/2008 Z. z. o soc. službách av nadväznosti na schválený rozpo etč žiadatel'a vtejto štruktúre:

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby vovýške 2135,88 Eur
(slovom: dvetisícstotridsaťpäť eur osemdesiatosem centov)

b) finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vovýške 0,00 EUR
(slovom: nula eur)

2. Žiadatel' si po asč platnosti zmluvy vyhradzuje právo, na základe Výkazu oposkytovaní registrovanej
sociálnej služby, Evidencie prijímatel'ov pobytovej sociálnej služby apravidelného hlásenia opo teč
prijímatel'ov sociálnej služby, prehodnotiť výšku poskytnutého finančného príspevku vzávislosti od
zmeny stupňa odkázanosti fyzickej osoby, počtu prijímatel'ov sociálnej služby vzhl'adom na reálny
počet dní poskytovanej sociálnej služby, vktorých je sociálna služba poskytovaná. Zmluvné strany sa
dohodli, že zmena výšky poskytnutého finančného príspevku bude vykonaná písomným oznámením
žiadatel'a doru eč ným poskytovateľ ovi sociálnej služby na adresu podl'a čl. l. Písomným doru eč ním
oznámenia satoto stáva neoddelitel'nou sú as oč ť u tejtozmluvy aje záväzné pre ú astč níkov zmluvy.

čl. v.
ÚČEL, AS A SPČ ÔSOB POUŽ ITIA FINAN NÉHČ O PRÍSPEVKU

a) Finan nýč príspevok môže byť použitý výlučne na úhradu nákladov, ktoré vznikli vsúvislosti
sposkytovanou sociálnou službou na položky: prednostne mzdy spolu sprislúchajúcimi odvodmi do
poisťovní, tovary a aď lšie služby svýnimkou potravín zabezpe uč júcich stravovanie prijímatel'ov
sociálnej služby amateriálneho vybavenia priestorov zariadenia, ktoré neslúžia potrebám prijímatel'ov
sociálnej služby. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný zabezpe ovač ť po dobu platnosti tejto
zmluvy činnosť podl'a čl. II. ačl. III. tejto zmluvy zamestnancom vpracovnom pomere podl'a
Zákonníka práce.

b) Poskytnutý finančný príspevok nemôže byť použitý na financovanie poplatkov banke za vedenie
dotačného účtu vtvare IBAN: SK31 5600 0000 0011 1375 1008 pôžičiek, úverov, penále, pokút
ainých záväzkov poskytovatel'a sociálnej služby.

- 2-



c) Výška základných miezd, hradených zposkytnutého fmančného príspevku zamestnancom
poskytovate aľ sociálnej služby pre výkon sociálnej služby, nesmie by  vyššiať ako stanovuje stupnica
platových taríf pod aľ platových tried aplatových stup ovň zákona Č. 553/2003 Z. z. oodme ovaň ní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ao zmene adoplnení niektorých
zákonov aza podmienok stanovených zákonom Č. 448/2008 Z. z. osoc. službách. Tieto osobymajú
sposkytovate omľ uzatvorený pracovný pomer alebo dohodu oprácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru podľ a Zákonníka práce.

d) Zposkytnutého fmančného príspevku nesmú byť hradené odmeny, osobné ohodnotenia, odchodné,
odstupné, mzda za nevy eč rpanú dovolenku aplat za prácu nad asč zamestnancom prevýkon sociálnej
služby.

e) Príplatky kmzde môžu byť hradené zposkytnutého finančného príspevku maximálne vo výške, ktorú
určuje zákon Č. 553/2003 Z. z. oodme ovaň ní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme ao zmene adoplnení niektorých zákonov, prípadne Zákonník práce. Ak tento právny predpis
určuje výšku príplatku rozmedzírn, môže sa príplatok ku mzde uhradiť zposkytnutého finančného
príspevku len v dolnej hranici zrozpätia.

f) Poskytovateľ sociálnej služby zodpovedá za hospodárenie sfinančným príspevkom aje povinný
vzmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene
adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov pri jeho používaní zachovávať
hospodárnosť, efektívnosť aúčinnosť jeho použitia. Vprípade porušenia fman nejč disciplíny žiadateľ
postupuje vzmysle §31 zákona .Č 523/2004 Z. z. orozpo tovýcč h pravidlách verejnej správy
a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.

g) Vprípade, že poskytovateľ sociálnej služby ukon íč vpriebehu rozpo tč ového roka poskytovanie
sociálnej služby, je povinný vopred písomne oznámiť žiadate oviľ tieto skutočnosti pod aľ §74 ods. 19
zákona .Č 448/2008 Z. z. osoc. službách.

h) Ak poskytovateľ sociálnej služby skon íč poskytovanie sociálnej služby vpriebehu rozpočtového roka,
zúčtuje finančný príspevok kud uň  skon eč nia ič nnosti, najneskôr do 10. d aň nasledujúceho mesiaca
po ukon eč ní poskytovania sociálnej služby.

i) asovéČ použitie celkového fman néč ho príspevku je do 31.12.2014 vrátane zúčtovania bankou.
Vprípade jeho nedo eč rpania kvyznačenému dátumu je poskytovateľ sociálnej služby povinný vrátiť
nedo eč rpanú sumu na ú etč žiadate aľ vtvare IBAN: SK77 7500 0000 0000 2580 1533, variabilný
symbol 1001002414 do 10.01.2015 a poslať oúhrade avízo na finančný odbor aodbor sociálnej
pomoci.

j) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný žiadate ovľ i vrátiť časť finančného príspevku, ktorú použil
vrozpore s čl. II. ačl. V. tejto zmluvy, vtermíne do 10dní od oznámenia žiadateľ a oneoprávnenom
použití finančného príspevku na ú eč t žiadatel'a vtvare IBAN: SK77 7500 0000 0000 2580 1533,
variabilný symbol 1001002414 aposlať oúhrade avízo na finančný odbor aodbor sociálnej pomoci.

k) Vprípade vrátenia fmančného príspevku vpriebehu rozpo tovéč ho roka 2014jeposkytovateľ sociálnej
služby povinný fmančný príspevok poukázať asovoč pod aľ pokynov žiadate aľ na Č. ú tč u vtvare
IBAN: SK77 7500000000002580 1533, variabilný symbol 1001002414 aposlať oúhrade avízo na
finančný odbor aodbor sociálnej pomoci.

l) Ak poskytovateľ sociálnej služby uhradí zposkytnutého finan nč ého príspevku po asč účinnosti tejto
zmluvy platby vprospech tretích osôb (napr. preddavky, zálohové platby) ana základe vyú tč ovania
týchto platieb vznikne tretím osobám povinnosť vrátiť poskytovate ovľ i sociálnej služby preplatok po
uplynutí účinnosti tejto zmluvy sa poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje vrátiť na ú eč t žiadate aľ
vtvare IBAN: SK77 7500 0000 00002580 1533, variabilný symbol 1001002414 preplatok vo výške
rozdielu uhrádzaných zálohových platieb zfinančného príspevku avyú tovač ných skutočných
nákladov do 15dní po prevzatí preplatku poskytovate omľ soc. služby. Poskytovateľ sociálnej služby
je povinný poslať oúhrade preplatku avízo na finančný odbor aodbor sociálnej pomoci.
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m) Vsúlade s§ 6 ods. I písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene adoplnení niektorých zákonov vzneni neskorších predpisov sú výnosy zposkytnutých
fman nč ých prostriedkov príjmom žiadate aľ . výnosy ztýchto prostriedkov (úroky znížené opoplatky
súvisiace len s vedením účtu a da )ň je poskytovateľ sociálnej služby povinný odviesť žiadate oľ vi na
ú etč vtvare IBAN: SK77 7500 0000 00002580 1533, variabilný symbol 1001002414 najneskôr do
10.01.2015. Zároveň zašle avízo oúhrade výnosov zfinan nýchč prostriedkov žiadate aľ na finan nč ý
odbor aodbor sociálnej pomoci,

n) Pred poskytnutím finančného príspevku zrozpo tuč TSK, je poskytovateľ sociálnej služby povinný
doru ič ť žiadate oviľ uzatvorené aplatné zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sprijímate miľ sociálnej
služby, naktorých je finančný príspevok poskytnutý.

o) Vprípade, že zazmluvnenému prijímateľ ovi sociálnej služby bude vzariadení ukon eč né poskytovanie
sociálnej služby, poskytovateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
žiadate oľ vi.

p) Poskytovateľ sociálnej službyje povinný pri ur ovaníč úhrady za sociálnu službu postupovať vzmysle
§72 ods. 3zákona .č 448/2008 Z. z. osoc. službách.

l.č VI.
SPÔSOB VYÚ TOVANIAČ FINAN NÉHOČ PRÍSPEVKU

Poskytovateľ sociálnej službyje povinný do5. pracovného dňa nasledujúceho štvr rokať :

a) Vykonať zrozumiteľ né asprávne vyúčtovanie poskytnutého fmančného príspevku za príslušný štvrťrok
apredložiť súpis majetku zakúpeného zfinančného príspevku žiadate aľ .

b) Predložiť správu o eč rpaní príspevku abankové výpisy zosobitného ú tu,č na ktorý bol finan nč ý
príspevok poskytnutý. Správa musí obsahovať podrobné informácie oú eleč použitia finančného
príspevku vzmysle Usmernenia kčerpaniu finan nč ého príspevku poskytnutého z TSK.

c) Predložiť evidenciu prijímate ovľ sociálnej služby pod aľ §95 ods. 7zákona .č 448/2008 Z. z. soc.
službách.

Žiadateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti alebo plnenia
ustanovení čl. V. písm. a) až písm. c) tejto zmluvy vykonať úpravu výšky príspevku tak, aby tento
zodpovedal reálnemu stavu po tuč prijímate oľ v sociálnej služby. Túto úpravu písomne oznámi
poskytovate oviľ .

lč . VII.
SPÔSOB VYKONÁ VANI A KONTROLY

Žiadate  jľ e oprávnený na základe písomného poverenia predsedu TSK vykonávať:

l. kontrolu úrovne poskytovania sociálnych služieb vzmysle §81 písm. r) a§ 100zákona č. 448/2008 Z.
z. o soc. službách,

2. kontrolu hospodárenia sposkytnutým finančným príspevkom v zmysle §81 písm. s) a §IOO zákona .č
448/2008 Z. z. osoc. službách vsídle príjemcu finan néhoč príspevku, resp. vmieste poskytovania
sociálnej služby.

Žiadateľ ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
vpísmenách r) as) akontroluje ich plnenie na základe §81 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. osoc.
službách.

Vtejto súvislosti je poskytovateľ sociálnej služby povinný umožniť azabezpečiť príslušným
zamestnancom TSK vstup do objektov, ktoré súvisia spredmetom kontroly, predkladať požadované
doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace svykonávan oukontrolou.
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Zamestnanec TSK je vzmysle §8 ods. I písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. ovýkone práce vo verejnom
záujme vznení neskorších predpisov povinný zachovať ml anlivosč ť oskutočnostiach, oktorých sa
dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme ariadi sa ustanoveniami § 94 a§94b zákona č. 448/2008
Z. z. osoc. službách.

lč . VIII.
DÔVODY ZASTAVENIA POSKYTOVANIA FINAN NÉHOČ PRÍSPEVKU

Žiadate!' môže zastaviť poskytovanie finan nč ého príspevku pre alšíď štvrťrok vrozpočtovom roku:

l. ak nebol zo strany poskytovatel'a sociálnej služby dodržaný účel aspôsob použitia finančného
príspevku podl'a čl. V. tejto zmluvy,

2. ak poskytovateľ sociálnej služby neuhradil do pois ovníť odvody poistného za zamestnanca
azamestnávatel'a prislúchajúce kvyplateným mzdám,

3. ak boli zistené nedostatky pri vykonaní kontroly hospodárenia sfinan ným príspevkom,č

4. ak boli zistené nedostatky pri vykonaní kontroly úrovne poskytovania sociálnych služieb,

5. ak poskytovatel' sociálnej služby nepredloží výročnú správu a doklady vzmysle lč . XII. ods. l aods. 2,
za predchádzajúci kalendárny rok, bude mu finan nč ý príspevok pozastavený aždodoby splnenia tejto
povinnosti. Vprípade, žetúto povinnosť nesplní ani po dobu platnosti zmluvy pod aľ lč . Xl., nebude
poskytovatel'ovi sociálnej služby pozastavená as  príspevkuč ť poskytnutá vôbec,

6. ak poskytovate\' sociálnej služby nepredložil vyú tovanič e asprávu o erpaníč finančného príspevku za
štvr rokť  vzmysle čl. VI. písm. a) a b) tejto zmluvy,

7. ak poskytovate\' sociálnej služby nepredloží evidenciu prijímate ovľ sociálnej služby vzmysle čl. VI.
písm. c) tejto zmluvy,

8. ak poskytovatel' sociálnej služby do ôsmich dní písomne neoznámi žiadate\'ovi zmenu alebo zánik
skutočností zapisovaných do registra poskytovatel'ov sociálnych služieb vedenom vTSK,

9. ak poskytovatel' sociálnej služby nepredloží žiadate\'ovi uzatvorené aplatné zmluvy oposkytovaní
sociálnej služby sprijímate miľ sociálnej služby, naktorých je finan nč ý príspevok poskytnutý.

lč . IX.

DÔVODY VRÁTENIA FINAN NÉHO PRÍSPEVKUČ

Poskytovate\' sociálnej služby je povinný vrátiť žiadate oviľ pomernú asč ť poskytnutého finančného
príspevku ak:

l. použitie poskytnutého finan néhoč príspevku bolo v rozpore s lč . II., lč . IV. a lč . V. tejto zmluvy,
2. prestal poskytovať sociálnu službu pod\'ačl. 1Il. tejto zmluvy,
3. zanikol, alebo sa roz lenilč , zlúčil siným subjektom,
4. nepredložil vyúčtovanie asprávu očerpaní finančného príspevku za štvrtý štvrťrok vzmysle čl.

VI. tejto zmluvy.

lč . X.
DÔVODY ODSTÚPENIA OD PLNENIA ZMLUVY

Žiadateľ je oprávnený odstúpiť od plnenia uzatvorenej zmluvy:

l. ak poskytovatel' sociálnej služby neprijal alebo nesplnil opatrenia na odstránenie nedostatkov po
vykonaní kontroly hospodárenia s finančným príspevkom alebo po vykonaní kontroly úrovne
poskytovania sociálnych služieb vtermíne uloženom kontrolou,
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2. ak poskytovateľ sociálnej služby nepredloží štvr ro néť č vyú tovanieč ani do 10d a po uplynutíň lehoty
stanovenej v lč . VI. písm. a)tejto zmluvy aak nepredloží správu o erpaníč príspevku abankové výpisy
zosobitného účtu, na ktorý bol finan nč ý príspevok poskytnutý ani do 10 d aň po uplynutí lehoty
stanovenej v lč . VI. písm. b) tejto zmluvy,

3. ak poskytovateľ sociálnej služby nepredloží evidenciu prijímate ovľ sociálnej služby ani do 10dňa po
uplynutí lehoty stanovenej v lč . Vl. písm. c) tejto zmluvy,

4. ak poskytovateľ sociálnej služby poskytoval po asč ú innostič tejto zmluvy službu osobám, ktoré
nesplňali podmienky na poskytovanie sociálnej služby vzmysle lč . II. a III. tejto zmluvy,

5. ak poskytovateľ sociálnej služby naplnil niektoré zustanovení lč . IX. tejto zmluvy,

6. ak poskytovateľ sociálnej služby hruboporušil podmienky zmluvy podl'ačl. XII. ods. 7tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ato d om ú innostiň č odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy je ú innéč d om doru eniaň č oznámenia oodstúpení poskytovate aľ sociálnej služby. Poskytovateľ
sociálnej služby je povinný do 14 dní odo d aň ú innostič odstúpenia od zmluvy vrátiť žiadate ovľ i asč ť
fman nýchč prostriedkov zfman néhoč príspevku, ktorú nevy erpalč dod a predchádzajúcehoň d u ú innostiň č
odstúpenia od zmluvy. Vprípade omeškania svrátením finan nýchč prostriedkov je povinný zaplatiť ztejto
sumy úrok zomeškania vo výške 0,05% zakaždý de  zomeškania.ň

Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou oboch zmluvných strán.

lč . Xl.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12.2014, pričom nadobúda platnosť d om jejň podpísania
oprávnenými zástupcami zmluvných strán aúčinnosť vnasledujúci deň po jej zverejnení pod aľ platnej
právnej úpravy od 01.01.20 II v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú navedomie, že akbynedošlo
kzverejneniu tejto zmluvy vlehote do troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo
zo zákona.

l.č XII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

l. Poskytovateľ sociálnej služby vypracuje apredloží výro núč správu do 15. júla nasledujúceho
kalendárneho roka pod aľ §67a zákona .Č 448/2008 Z. z. o soc. službách.

2. Poskytovateľ sociálnej služby predloží žiadate oviľ vtermíne do 31. 01.2015 doklad oexistencii
právnickej osoby, potvrdenie, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie apríspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia aže nemá evidované da ovéň nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
k31.12.2014.

3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný predložiť žiadate oviľ vtermíne do 31.01.2015 výšku
príjmov zúhrad za poskytnutú sociálnu službu za rok 2014, vktorých nebudú zahrnuté príjmy
súvisiace s innosč ťami vzmysle §77 ods. 9zákona Č. 448/2008 Z. z. osoc. službách (napr. pedikúra,
manikúra, kaderník apod.).

4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný predložiť žiadate oľ vi vtermíne do 31.01.2015 výšku
bežných výdavkov zarok 2014, vktorých nebudú zahrnuté náklady súvisiace s innoč sťami vzmysle
§77 ods. 8zákona .Č 448/2008 Z. z. o soc. službách (napr. pedikúra, manikúra, kaderník apod.).

5. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zriadiť osobitný ú etč pre poskytnutý príspevok aviesť
samostatné ú tovníctvoč výdavkov, hradených zposkytnutého finan néhoč príspevku pod aľ zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov azároveň vyzna ič ť na origináli ú toč vného
dokladu "hradené zpríspevku TSK vovýške .. .'. Poskytovateľ sociálnej služby si môže uplatniť
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vzniknuté výdavky zpríspevku TSK len za predpokladu, že si ich neuplat ujň e ziného zdroja
fmancovania (napr. štátny rozpo etč , rozpo tyč obcí, príspevok z ÚPSVR apod.).

6. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný postupovať pri obstarávaní tovarov a služieb vzmysle
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov.

7. Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje najmä: neplatenie odvodov do pois ovníť , poskytovanie
sociálnych služieb osobami nesplňajúcim podmienky zákona Č. 448/2008 Z. z. o soc. službách a pod ..

8. Poskytovateľ sociálnej služby vyhlasuje, že nemá žiadne záväzky vo ič da ovémuň úradu, sociálnej
pois ovniť , zdravotným poisťovniam avo ič žiadate ovi.ľ Vprípade zistenia týchto skutočností, žiadateľ
má právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov až do
vyrovnania záväzkov poskytovatel'a sociálnej služby.

l.č XIII.
ZÁ VERE NÉČ USTANOVENIA

l. Zmluva je vyhotovená vštyroch rovnopisoch, zktorých každý ú astníkč zmluvy dostane dva
exempláre.

2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými apodpísanými
kompetentnými stranami svýnimkou čl. IV.

3. Vz ahy medziť zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona .Č 448/2008 Z. z. osoc. službách azákonom Č. 40/1964 Zb. Ob ianskehoč zákonníka vznení
neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne azrozumitel'ne anaznak súhlasus
jej obsahom avôle byť ou viazaníň ju podpisujú.

Tren ínč , 17.02.2014

I

Ing. Vi~:::rsprávky aň
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom vTrnave
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