
VS 10/01/0046/17
ZMLUYA č. 2017/0046

o poskytovaní flnančného příspěvku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy a finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neveřejnému poskytovatelovi sociálnej služby

čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovatel’ finančného příspěvku Trenčiansky samosprávný kraj
sídlo: 
štatutámy zástupca- 
IČO 
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „poskytovatel’ FP“)

K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, předseda
36126624
2021613275
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

2. Prijímatel’ finančného příspěvku
sídlo:
statut, zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spoieme:
IBAN-
právna forma a číslo registrácie-

(ďalej len „prijímatel’ FP“)

SENIOR Nitrianske Rudno, n. o.
Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojmce
Roman Horinka, riaditef
37923510
2022361352
Všeobecná úvěrová banka a.s.
SKI6 0200 0000 0027 1232 3456 
nezisková organizácia OVVS/NO/122-8/2007 s dátumom 
vzniku 16.3.2007 v zmysle výpisu z registra nezisk organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospěšné služby z 05. 12 2016

uzatváiajú podfa § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnění 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znění neskorších predpisov 
v znění neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z z o soc. službách) tuto zmluvu.

čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je poskytovame finančného příspěvku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby (ďalej len „fmančný príspevok“) v roku 2017 na úhradu běžných výdavkov za 
poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb .

2. Prijímatel’ FP sa zavazuje poskytnúť sociálnu službu na základe právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu alebo vtedy, ak vznikne dóvod na poskytovanie sociálnej služby 
bezodkladné podfa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, t j. aj před nadobudnutím 
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

3. Poskytovanie sociálnej služby je požadované pre prijímatefov sociálnej služby s trvalým bydliskom 
v územnom obvode Trenčianskeho samosprávného kraja (ďalej len TSK), o ktorej poskytovanie 
prijímatefa FP vopred požiadal poskytovatel’ FP v súlade s § 8 ods. 8 a § 75 ods. 3, 4 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách naobdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Poskytovatel’ FP písomnou 
formou - osobitným hstom alebo piostredníctvom elektronickej pošty, priebežne počas roka 2017 
objedná poskytovanie sociálnej služby pre menovitý zoznam prijímatefov sociálnej služby, na 
ktorých bude poskytnutý finančný príspevok. Písomná objednávka bude obsahovať měno, pnezvisko, 
titul prijímatefa sociálnej služby, druh a formu poskytovanej sociálnej služby, dátum začatia 
poskytovania finančného příspěvku v roku 2017, dátum ukončema poskytovarna finančného příspěvku 
v roku 2017, stupeň odkázanosti/dátum správoplatnenia rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
a číslo spisu, pod ktorým je rozhodnutie vydané.



ČI. III.
DRUH, FORMA A MIESTO POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Druh sociálnej služby
Sociálna služba bude poskytovaná v súlade s § 12 ods. 1 písm c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. 
z. o soc. službách
2. Forma sociálnej služby
V súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc službách bude poskytovaná pobytová forma ako 
celoročná sociálna služba
3. Miesto poskytovania sociálnej služby
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., 972 26 Nitrianske Rudno č 2066.

čl. IV.
VÝŠKA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU A SPÓSOB JEHO POSKYTNUTIA

1. Poskytovatel’ FP sa zavazuje poskytnúť fmančný piíspevok v zmysle § 76 a § 77 zákona č. 448/2008 Z. 
z. osoč. službách pre 6 prijímatefov sociálnej služby na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, 
preddavkovo vo výške 14 z celkového finančného příspěvku na č. účtu v tvare IBAN: SKI 6 0200 0000 
0027 1232 3456 vo Všeobecnej úverovej banke a.s. na predmet zmluvy specifikovaný v čl. II 
v nadváznosti na schválený rozpočet poskytovateFa FPkl3.12 2016

celkovo vo výške 22 945,68 Eur
(slovom: dvadsaťdvatisícdevaťstoštyridsaťpáť eur a šesťdesiatosem centov) 

v nasledovnej štruktúre:

a) fmančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy určený podFa skutočného stupňa odkázanosti fyzickej osoby vo výške

21 645,24 Eur
(slovom: dvadsaťjedentisícšesťstoštyridsaťpáť eur a dvadsaťštyri centov centov)

b) fmančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby určený podFa údajov, ktoré boli 
spracované pre zariadenie sociálnych služieb s rovnakým druhom a formou sociálnej služby na rok 
2015 vo výške

1 300,44 Eur
(slovom- jedentisíctristo eur a štyridsaťštyri centov)

2. PoskytovateF FP poskytne preddavkovo fmančný príspevok na obdobie od 01.01 2017 do 31.03.2017 vo 
výške 14 z celkového finančného příspěvku na rok 2016 uvedeného v čl. IV. v bode 1. vo výške:

5 736,42 Eur
(slovom: páťtisícsedemstotridsaťšesť eur a štyridsaťdva centov)

3. PoskytovateP FP sa zavazuje upraviť celkovú výšku finančného příspěvku na rok 2017 uvedenú v čl. IV. 
vbode 1. dodatkom kzmluve najneskór do 31.03.2017 tak, že celková výška finančného příspěvku na 
obdobie od 01 01.2017 do 31.12.2017 sa stanoví piepočítaním výšky finančného příspěvku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a výšky finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby. Poskytovatel’ FP si vyhradzuje právo přehodnotit’ celkovú výšku finančného příspěvku 
s ohfadom na počty doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v priebehu trvania 
tejto zmluvy a aktuálneho počtu prijímatefov sociálnej služby. Finančný príspevok na ďalšie štvifroky 
bude poskytnutý preddavkovo vo výške !4 z celkového upraveného finančného příspěvku na rok 2017.

4. Poskytovatef FP si počas platnosti zmluvy vyhradzuje právo, na základe zaslaných žiadostí
o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, registrovanej sociálnej služby a pravidelného hlásenia 
o počte prijímatefov sociálnej služby, přehodnotit’ výšku poskytnutého finančného příspěvku, v závislosti 
od změny stupňa odkázanosti fyzickej osoby, počtu prijímatefov sociálnej služby vzhfadom na leálny 
počet dní poskytovanej sociálnej služby, v ktorých je sociálna služba poskytovaná. Zmluvné strany sa 
dohodli, že změna výšky poskytnutého finančného piíspevku od 01.04.2017 do 31.12.2017 zdóvodov 
uvedených v tomto bode za obdobie celého roka 2017 bude vykonaná písomným oznámením 
poskytovateFa FP doručeným prijímatefovi FP na adresu podFa čl. I. Písomným doručením oznámenia sa 
toto stává neoddelitefnou súčasťou tejto zmluvy a je závazné pre účastníkov zmluvy. Á
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že posledná úprava výšky fmančného příspěvku podfa čl. IV. bod 4 
vzhl’adom na změnu stupňa odkázanosti fyzickej osoby z nižšieho stupňa odkázanosti na vyšší stupeň bude 
vykonaná uzmien, ktoré boli nahlášené poskytovatelovi FP do 15.11 příslušného kalendámeho roka 
V případe zmien v stupni odkázanosti po uvedenom termíne celková výška fmančného příspěvku zostáva 
nezmenená v zmysle poslednej schválenej úpravy fmančného příspěvku.

či. V.
ÚČEL, ČAS A SPÓSOB POUŽITIA FMANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

a) Finančný príspevok móže byť použitý výlučné na úhradu nákladov, ktoré vznikli vsúvislosti 
s poskytovanou sociálnou službou na položky: přednostně mzdy spolu s prislúchajúcimi odvodmi do 
poisťovní, tovary a ďalšie služby s výnimkou potravin zabezpečujúcich stravovanie prijímatefov 
sociálnej služby a materiálneho vybavenia priestorov zariadenia, ktoré neslúžia potřebám prijímatefov 
sociálnej služby Prijímatel’ FP je povinný zabezpečovať po dobu platnosti tejto zmluvy činnost’ podl’a 
čl. II. a čl. III. tejto zmluvy zamestnancom v pracovnom pomere podl’a Zákonníka práce.

b) Poskytnutý finančný príspevok nemóže byť použitý na financovanie poplatkov banke za vedenie 
dotačného účtu v tvare IBAN : SK16 0200 0000 0027 1232 3456, póžičiek, úverov, penále, pokut 
a iných závazkov prijímateFa FP.

c) Výška základných miezd, hradených z poskytnutého fmančného příspěvku zamestnancom prijímateFa 
FP pre výkon sociálnej služby, nesmie byť vyššia ako stanovuje stupnica platových tarif podfa 
platových tried a platových stupňov zákona č 553/2003 Z. z. o odměňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnění niektorých zákonov a za podmienok 
stanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. službách. Tieto osoby majú s prijímatefom FP 
uzatvorený pracovný poměr alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného poměru 
podfa Zákonníka práce.

d) Z poskytnutého fmančného příspěvku nesmie byť hradený osobný príplatok, odměna, plat za prácu 
nadčas, odchodné, odstupné, mzda za nevyčerpanú dovolenku a ostatně druhy príplatkov v zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z., okrem príplatkov za zmennosť, prácu v noci, soboty, nedele, sviatok

e) Příplatky k mzdě móžu byť hradené z poskytnutého fmančného příspěvku maximálně vo výške, ktorú 
určuje zákon č 553/2003 Z.z o odměňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnění niektorých zákonov, připadne Zákonník práce. Ak tento právny předpis 
určuje výšku příplatku rozmedzím, móže sa príplatok ku mzdě uhradiť z poskytnutého fmančného 
příspěvku len v dolnej hranici z rozpatia.

I) Prijímatel’ FP zodpovedá za hospodárenie s finančným príspevkom a je povinný v zmysle § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov pri jeho používaní zachovávat’ hospodárnost’, efektívnosť, účinnosť 
a účelnost’jeho použitia. V případe porušenia finančnej disciplíny poskytovatel’ FP postupuje v zmysle 
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej spiávy a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov

g) V případe, že prijímatel’ FP ukončí v pnebehu rozpočtového roka poskytovanie sociálnej služby, je 
povinný vopred písomne oznámiť poskytovatelovi FP tieto skutečnosti podfa § 74 ods. 19 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách

h) Ak prijímatel’ FP skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje finančný 
príspevok ku dňu skončenia činnosti, najneskór do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení 
poskytovania sociálnej služby

i) Časové použitie celkového fmančného příspěvku je do 31.12.2017 vrátane zúčtovania bankou. 
V případe jeho nedočerpania k vyznačenému dátumu je prijímatel’ FP povinný vrátiť nedočerpanú 
sumu na účet poskytovatefa FP v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, vanabilný symbol 
1001004617 do 10.01.2018 a poslat’ o úhradě avízo na finančný odbor a oddelenie sociálnej pomoci.



j) Prijímatel’ FP je povinný poskytovatelovi FP vrátit’ časť fmančného příspěvku, ktorú použil v rozpore 
s čl. II., IV. a čl. V tejto zmluvy, v termíne do 10 dní od oznámenia poskytovateli FP 
o neoprávnenom použití fmančného příspěvku na účet poskytovateli FP v tvare IBAN: SK51 8180 
0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 1001004617 a poslat’ o úhradě avízo na finančný odbor a 
oddelenie sociálnej pomoci.

k) V případe vrátenia fmančného příspěvku v priebehu rozpočtového roka 2017 je prijímatel’ FP povinný 
finančný príspevok poukázat’ časovo pódii pokynov poskytovateli FP nač. účtu v tvare IBAN: 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 1001004617 a poslať o úhradě avízo na finančný 
odbor a oddelenie sociálnej pomoci.

l) Ak prijímatel’ FP uhradí z poskytnutého fmančného příspěvku počas účinnosti tejto zmluvy platby 
v prospěch třetích osob (napr. preddavky, zálohové platby) a na základe vyúčtovania týchto platieb 
vznikne třetím osobám povinnosť vrátit’ prijímatefovi FP preplatok po uplynutí účinnosti tejto 
zmluvy, prijímatel’ FP je povinný do 10 dní po převzatí přeplatku zaslat’ o tejto skutečnosti 
oznámenie poskytovatelovi FP. Prijímatel’ FP zavazuje vrátit’ preplatok do 15 dní od oznámenia 
poskytovateli FP o vrátení přeplatku na účet v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, 
variabilný symbol 1001004617 vplnej alebo pomernej výške vzhlidom na uplatněné výšky platieb 
zFP v prospěch třetích osob. Prijímatel’ FP je povinný poslať o úhradě pieplatku avízo na finančný 
odbor a oddelenie sociálnej pomoci.

m) V súlade s § 6 ods.l písm. c) zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnění niektoiých zákonov v znění neskorších predpisov sú výnosy z poskytnutých 
finančných prostriedkov príjmom poskytovateli FP Výnosy z týchto prostriedkov (úroky znížené 
o poplatky súvisiace len s vedením účtu a daň) je prijímatel’ FP povinný odviesť poskytovatelovi FP 
na účet v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 1001004617 najneskór do 
10.01.2018. Zároveň zašle avízo o úhradě výnosov z finančných prostriedkov poskytovateli FP na 
finančný odbor a oddelenie sociálnej pomoci.

n) Před poskytnutím fmančného příspěvku z rozpočtu TSK, je prijímatel FP povinný doručit’ 
poskytovatelovi FP uzatvorené a platné zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímatelmi sociálnej 
služby, na kterých je finančný príspevok poskytnutý a dodatky k týmto zmluvám, ktoré pojednávajú 
o zmene úhrady za poskytovanú sociálnu službu

o) Prijímatel FP je povinný pri určovaní úhrady za sociálnu službu postupoval v zmysle § 72 ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z. z. o soc službách.

p) V případe, že zazmluvnenému prijímatelovi sociálnej služby bude v zariadení ukončené poskytovanie 
sociálnej služby, prijímatel FP je povinný bezodkladné oznámil túto skutečnost’ poskytovatelovi FP.

čl. VI.
SPÓSOB VYÚČTOVANIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Prijímatel FP je povinný do 5. pracovného dňa nasledujúceho štvrťroka

a) Vykonal zrozumitelné a správné vyúčtovanie poskytnutého fmančného příspěvku za příslušný štvif rok 
a předložit’ súpis majetku zakúpeného z fmančného příspěvku poskytovateli FP

b) Předložit’ správu o čerpaní příspěvku a bankové výpisy z osobitného účtu, na ktorý bol finančný 
príspevok poskytnutý Správa musí obsahovat’ podrobné informácie o účele použitia fmančného 
příspěvku v zmysle Usmernenia k čerpaniu fmančného příspěvku poskytnutého z TSK.

c) Předložit’ evidenciu pryímatefov sociálnej služby podlá § 95 ods. 7 zákona č 448/2008 Z. z. soc. 
službách.

Poskytovatel’ FP si vyhradzuje právo na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti alebo plnenia 
ustanovení čl V. písm. a) až písm. c) tejto zmluvy vykonat’ úpravu výšky fmančného příspěvku tak, 
aby tento zodpovedal reálnému stavu počtu prijímatelov sociálnej služby. Túto úpravu písomne/oznámí 
prijímatelovi FP.
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čl. YII.
SPÓSOB VYKONÁVANIA KONTROLY

Poskytovatel’ FP je oprávněný na základe písomného poverenia předsedu TSK vykonávať:

1. kontrolu úrovně poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 81 písm. r) a § 100 zákona č. 448/2008 Z. 
z o soc službách,

2. kontrolu hospodárenia s poskytnutým fmančným príspevkom v zmysle § 81 písm. s) a §100 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách v sídle prijímatel’a FP , resp. v mieste poskytovania sociálnej služby.

Poskytovatel’ FP ukládá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone posobnosti ustanovenej 
vpísmenách r) as) a kontroluje ich plnenie na základe § 81 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. osoč. 
službách.

V tejto súvislosti je prijímatel’ FP povinný umožnit’ a zabezpečiť příslušným zamestnancom TSK vstup do 
objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly, predkladať požadované doklady, informácie, vysvetlenia, 
súvisiace s vykonávanou kontrolou.

Zaměstnanec TSK je v zmysle § 8 ods. 1 písm c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znění neskorších predpisov povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvěděl pri výkone práce vo verejnom záujme a riadi sa ustanoveniami § 94 a § 94b zákona č. 448/2008 
Z. z. o soc. službách.

čl. VIII.
DÓVODY ZASTAVENIA POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Poskytovatel’ FP može zastavit’ poskytovanie finančného příspěvku pre ďalší štvrťrok v rozpočtovom roku:

1. ak nebol zo strany prijímateFa FP dodržaný účel a sposob použitia finančného příspěvku podl’a čl. V. 
tejto zmluvy,

2. ak prijímatel’ FP neuhradil do poisťovní odvody poistného za zamestnanca a zamestnávateFa 
prislúchajúce k vyplateným mzdám,

3. ak boli zistené nedostatky pri vykonaní kontroly hospodáienia s fmančným príspevkom,

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

5. ak prijímatel’ FP nepředložil vyúčtovanie a správu o čerpaní finančného příspěvku za štvrťrok v zmysle 
čl VI. písm. a) a b) tejto zmluvy,

6. ak prijímatel’ FP nepředloží evidenciu prijímateFov sociálnej služby v zmysle čl. VI. písm c) tejto 
zmluvy,

7. ak prijímatel’ FP do ósmich dní písomne neoznámí poskytovatelovi FP změnu alebo zánik skutečností 
zapisovaných do registra (poskytovatelův sociálnych služieb) vedenom v Nitrianskom samosprávnom 
kraji,

8. ak prijímatel’ FP nepředloží poskytovatelovi FP uzatvorené a platné zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby s prijímateFmi sociálnej služby, na ktorých je fmančný príspevok poskytnutý

9. ak prijímatel’ FP vpriebehu platnosti zmluvy ukončí poskytovanie sociálnej služby prijímatelOm 
sociálnej služby, na ktorých bol poskytnutý fmančný príspevok z Trenčianskeho samosprávného kraj a

čl. IX.
DÓVODY VRÁTENIA FINANČNÉHO PŘÍSPĚVKU

Prijímatel’ FP je povinný vrátit’ poskytovatelovi FP pomernú časť poskytnutého finančného příspěvku ak:
1. použitie poskytnutého finančného příspěvku bolo v rozpore s čl. II., čl. IV. a čl. V. tejto fmíuvy,

f
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2 přestal poskytovat’ sociálnu službu podl’a čl. III. tejto zmluvy,
3. zanikol, alebo sa rozčlenil, zlúčil s mým subjektom,
4. nepředložil vyúčtovanie a správu o čerpaní fmančného příspěvku za štvrtý štvrťrok v zmysle čl 

VI. tejto zmluvy.
ČI.X.

DÓVODY ODSTÚPENIA OD PLNENIA ZMLUVY

Poskytovatel’ FP je oprávněný odstúpiť od plnenia uzatvorenej zmluvy

1 ak prijímatel’ FP nepřijal alebo nesplnil opatrema na odstránenie nedostatkov po vykonaní kontroly 
hospodárenia s fmančným príspevkom alebo po vykonaní kontroly úrovně poskytovania sociálnych 
služieb v termíne uloženom kontrolou,

2. ak prijímatel’ FP nepředloží štvrťročné vyúčtovanie ani do 10 dňa po uplynutí lehoty stanovenej v čl. 
VI. písm. a) tejto zmluvy a ak nepředloží správu o čerpaní příspěvku a bankové výpisy z osobitného 
účtu, na ktorý bol fmančný príspevok poskytnutý ani do 10 dňa po uplynutí lehoty stanovenej v čl. VI. 
písm b) tejto zmluvy,

3. ak prijímatel’ FP nepředloží evidenciu prijímatelov sociálnej služby ani do 10 dňa po uplynutí lehoty 
stanovenej v čl VI. písm. c) tejto zmluvy,

4. ak prijímatel’ FP poskytoval počas účinnosti tejto zmluvy službu osobám, ktoré nesplňali podmienky 
na poskytovanie sociálnej služby v zmysle čl. II. a III. tejto zmluvy,

5. ak prijímatel’FP naplnil niektoré z ustanovení čl IX tejto zmluvy,

6. ak prijímatel’ FP hrubo porušil podmienky zmluvy podfa čl. XII. ods. 6 tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a to dňom účinnosti odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Prijímatel’ FP je povinný do 14 dní 
odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy vrátiť poskytovatelovi FP časť fmančných prostriedkov 
z fmančného příspěvku, ktoré nevyčerpal do dňa predchádzajúceho dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy. 
V případe omeškania s vrátením fmančných prostriedkov je povinný zaplatiť z tejto sumy úrok 
z omeškania vo výške 0,05% za každý deň z omeškania.

Zmluvu je možné ukončit’ aj dohodou oboch zmluvných stráň

ČI. XI.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1 1.2017 do 31.12.2017, pričom nadobúda platnost’ dňom jej 
podpísama oprávněnými zástupcami zmluvných stráň a účinnost’ v nasledujúci deň po jej zverejnení podfa 
platnej právnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by 
nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo zo zákona.

čl. XII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Prijímatel’ FP předloží poskytovatefovi FP v termíne do 31.12.2017 aktuálny doklad o existencii 
právmckej osoby, potvrdenie, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotně poistenie, 
sociálně poistenie apríspevkov na starobně dóchodkové sporeme, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia a že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 
Předložené doklady nesmú byť staišie ako 2 mesiace.

2 Prijímatel’ FP je povinný podfa usmernenia poskytovatefa FP - oddelenia sociálnej pomoci předložit’ 
poskytovatelovi FP v termíne do 15.01.2018 výšku príjmov z úhrad za poskytovanú sociálnu službu, 
v ktorých nebudú zahrnuté příjmy súvisiace s činnosťami v zmysle § 77 ods. 9 zákona 
z. o soc službách (napr. pedikúra, manikúra, kadeřník a pod.)

č. 44p008 Z.
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3. Prijímatel’ FP je povinný podfa usmemenia poskytovateli FP - oddelenia sociálnej pomoci predložiť 
poskytovatelovi FP v termíne do 15.01.2018 výšku běžných výdavkov, v kterých nebudú zahrnuté 
náklady súvisiace s čmnosťami v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách (napr 
pedikúra, manikúra, kadeřník a pod.).

4 Prijímatel’ FP je povinný zriadiť osobitný účet pre poskytnutý fmančný príspevok a viesť samostatné 
účtovníctvo výdavkov, hradených z poskytnutého fínančného příspěvku podl’a zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znění neskorších predpisov a zároveň vyznačit’ na origináli účtovného dokladu 
„hradené z příspěvku TSK vo výške ...” Prijímatel’ FP si móže uplatnit’ vzniknuté výdavky z příspěvku 
TSK len za předpokladu, že si ich neuplatňuje z iného zdroja fmancovania (napr štátny rozpočet, 
rozpočty obcí, príspevok z ÚPSVR a pod.).

5. Prijímatel’FP je povinný postupovať pn obstarávaní tovarov a služieb v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov

6. Za hrubé porušeme zmluvy sa považuje najma: neplatenie odvodov do poisťovní, poskytovanie 
sociálnych služieb osobami nespíňajúcim podmienky zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách a pod..

7. Prijímatel’ FP vyhlašuje, že nemá žiadne závazky voči daňovému úřadu, sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovmam a voči poskytovatelovi FP. V případe zistenia týchto skutečností, 
poskytovatel’ FP má právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo zastavit’ poskytovanie fmančných 
prostriedkov až do vyrovnania závazkov prijímatel’a FP.

čl. XIII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z kterých každý účastník zmluvy dostane dva 
exempláre.

2 Zmluva móže byť změněná len písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými apodpísanými 
kompetentnými stranami s výnimkou čl. IV. ods. 1

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú příslušnými ustanoveniami 
zákona č. 448/2008 Z. z. osoč službách azákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znění 
neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážné a zrozumitefne a na znak súhlasu s 
jej obsahom a vole byť ňou viazaní ju podpisujú.

V Trenčíne... dňa... 30 M 207 v .. . dňa.

Neziskové Ofgerttzóda 
Hurbanovo námeste 28, '

. 972 01 &a|nta» 
37923510, Ďtc; 2022331352

Roman Horinka
riaditel’
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