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Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, finančného

Vydanie:

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby afinančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomocMesto Prešov
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v zmysle zákona NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Stranazákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenská 117zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva")

ču

ZMLUVNÉ STRANY
1. Poskytovatel' finančnéhopríspevku:(ďalej "Mesto Prešov")

sidlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

2. Neverejný poskytovatel':

sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len" neverejný poskytovatel"')

uzatvárajú:

Mesto Prešov

Hlavná 73, 080 Ol Prešov
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mestaOO 327 646
2021225679
ČSOB, a.s., pobočka Prešov
400854927417500

Kongregácia sestier dominikánokblahoslavenej ImeJdy

Parkova 27, 82105 BratislavaThLic.Sr.MJustína Ivana Kostúrová OP00587141
2022739257
Tatrabanka a.s., Bratislava292570416411100

v zmysle ustanovenia § 80 písm. h) bodu 2, ustanovenia § 8 ods. 8, ustanovenia § 75 ods. 13 a 14
zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona č. 45511991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách")
túto zmluvu:

Čl. II

PREDMET ZMLUVY
I. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a poskytnutie finančného

príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľov i
poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme na rok 20IO v súlade so zákonom NR SR č.

448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
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Čl. III
DRUH, ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY A POČETPRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

l. Mesto Prešov poskytne finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi pre jedného prijímatel'a sociálnej služby v zariadeni pre seniorov,
ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby v zariadeni pre
seniorov v súlade s ustanovením § 35 zákona o sociálnych službách.

2. Neverejný poskytovateľ je povinný poskytnúť sociálnu službu prijímateľovi sociálnej
služby na základe žiadosti Mesta Prešov.

ČI. IV
PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU PRI ODKÁZANOSTI

FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH
SEBAOBSLUHY A FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKUl. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Prešov poskytne neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej

služby finančný prispevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za týchto
podmienok:

neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na
sociálnu službu odkázaný a Mesto Prešov ho o to požiadalo,neverejný poskytovatel' doručil Mestu Prešov, odboru sociálnych služieb kópie zmlúv
o poskytovani sociálnej služby,neverejný poskytovateľneposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,neverejný poskytovateľ predloži výročnú správu o svojej činnosti a hospodáreni za
predchádzajúci kalendárny rok vtermíne do 15. mája bežného kalendárneho roka, ak
v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu.

Čl. V

MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBYl. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa čl. III tejto zmluvy, v míeste
nižšie dohodnutom:

DSS a DD sv. Dominika v Petrovanoch, 082 53 Petrovany 115
2. Čas poskytovania sociálnej služby na účely tejto zmluvy je od 01.01.2010 do 31.12.2010.
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Čl. Vl
vÝŠKA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU, SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIAA VYÚČTOVANIA

l. Mesto Prešov sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi na obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010
poskytnúť preddavkovo finančný prispevok pozostávajúci z:

a) finančného prispevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy pre jedného prijimateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov pri stupni
odkázanosti č. N - 2 131,80 € (slovom: dvetisícstotridsaťjeden eur a osemdesiat centov).výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri

úkonoch sebaobsluhy zodpovedá výške podľa prílohy č. 5 k zákonu podľa formy sociálnej služby,
počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti.

b) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre jedného prijímateľa

sociálnej služby v zariadení pre seníorov vo výške 2 728,20 € (slovom:
dvetisícsedemstodvadsaťosem eur a dvadsať centov).

Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výške
rozdielu medzi štandardnými výdavkami, štandardnými príjmami a finančným príspevkom pri
odkázanosti fyzíckej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa druhu sociálnej služby v zmysle §
77 zákona o sociálnych službách.

2. Ak skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady na príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú
neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie (nižšie) ako štandardné príjmy na príslušné
obdobie, výška finančného príspevku na prevádzku určeného podľa čl. VI. ods. l písm. b) tejto
zmluvy sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami neverejného poskytovateľa a
štandardnými príjmami určenými Mestom Prešov na príslušné obdobie.

3. Spôsob poskytnutia finančného príspevkuMesto Prešov poukáže neverejnérnu poskytovateľovi finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázaností fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy vo výške 4860 € ( slovom: štyritisícosemstošesťdesiat

eur) na účet Č. 2925704164fJ 100 Tatrabanka a.s., Bratislava.
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Mesto Prešov poukáže neverejnému poskytovateľovi finančné príspevky v dvoch splátkach a to
2430 € po podpísaní zmluvy a 2430 € v mesiaci novemher 2010 po predložení správy za
poskytnuté sociálne služby prijímateľom sociálnej služby za obdobie od Ll. - 30.9.2010.V prípade, ak dôjde k zmene v čl. III, alebo v čl. VI. v ods. l , písm. a) ab) tejto zmluvy na

základe predloženej správy za príslušné obdobie, Mesto Prešov si vyhradzuje právo prehodnotiť

výšku poukazovaného finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc ínej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby.

4. Spôsob vyúčtovaniaa vrátenia finančnéhoprispevkuUkazovatel'om pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude vyúčtovaný za
rok 2010,je skutočnýprepočítanýpočet fyzických osôb, ktorý je uvedený v tejto zmluve a ktorým
Mesto Prešov zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej
služby a skutočný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povínný:- predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku v termíne do 20. januára 20ll za

obdobie roku 2010 v požadovanej forme za každý druh sociálnej služby. Ak z vyúčtovania

vyplynie pre neverejného poskytovateľa nedoplatok alebo preplatok, je povinnosťou oboch
zmluvných strán vyplatíť alikvotnú časť finančného príspevku do 3I .1.20 II na účet Mesta
Prešov Č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov, a písomne zaslať avízo o vrátení
finančného príspevku na finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove.
výška finančného príspevku sa vypočíta s presnosťou na dve desatinné míesta pri
matematickom zaokrúhľovaní,

vrátiť na účet Mesta Prešov Č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov v termíne do
31.1.2011 alikvotnú časť poskytnutého finančného príspevku v prípade, že v období na ktoré sa
príspevok poskytol neverejný poskytovateľ poskytne sociálne služby v prepočte nižšiemu počtu

prijímateľov sociálnej služby ako bolo dohodnuté v čl. III. zmluvy, a písomne zaslať avízo
o vrátení finančného príspevku na finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úradu
v Prešove,
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- vrátiť finančný príspevok najneskôr do 20 kalendárnych dní po ukončení poskytovaniadohodnutých služieb na účet Mesta Prešov č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešovv prípade, že neverejný poskytovateľ ukončí poskytovanie dohodnutých sociálnych služiebpodľa čl. lll. tejto zmluvy v priebehu rozpočtového roka a a písomne zaslať o jeho vrátení avízona finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove.

Čl. VII
SPÔSOB POUŽITIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU

l. Finančný prispevok z rozpočtových prostriedkov možno použíť len na zákonom stanovený účelv príslušnom kalendárnom roku podľa ustanovenia § 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. Neverejný poskytovateľ je povinný viesť poskytnutý finančný príspevok v súlade so zákonom oúčtovníctve na samostatnom účte.

3. Finančný prispevok môže byť použítý iba na úhradu nákladov priamo súvisiacich s poskytovanímdohodnutého druhu sociálnej služby podľa čl. III. tejto zmluvy a v súlade s účelom dohodnutýmv tejto zmluve.

4. Úroky prípísané peňažným ústavom po odpočítaní dane z úrokov je neverejný poskytovateľsociálnej služby povínný odviesť raz ročne do 20.0 l. nasledujúceho kalendárneho rokas príslušným avízom adresovaným odboru sociálnych služieb a finančnému odboru Mestskéhoúradu v Prešove na čislo účtu Mesta Prešov, 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov.

ČI. VIIISPÔSOB VYKONÁVANIA KONTROLY POUŽITIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU
l. Mesto Prešov je oprávnené:

a) vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom pri odkázanostifyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančnýmpríspevkom na prevádzku v zmysle § 80 písm. o) zákona o sociálnych službách a podľa zákonaNR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audíte a o zmene a doplneníniektorých zákonov v sídle neverejného poskytovateľa, resp. v mieste poskytovania sociálnejslužby,
b) ukladá opatrenia na odstráneníe zistených nedostatkov podľa § 80 písm. p) zákona o sociálnychslužbách a kontrolovať ich plnenie.

2. Neverejný poskytovateľje povinný umožniť a zabezpečiť povereným zamestnancom Mesta Prešovvstup do objektov zariadení, v ktorých sa poskytuje sociálna služba, alebo ktoré priamo súvisias predmetom kontroly, predkladať požadované doklady, informácie, vysvetlenía, súvisiaces vykonávanou kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť.
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Čl-IX

ZÁNIK ZMLUVY
I. Zmluvný vzťah možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby písomnou dohodou aleboodstúpením od zmluvy.

2. Mesto Prešov môže odstúpiť od zmluvy, ak neverejný poskytovateľ:a) nesplnil opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov po vykonaní kontroly hospodárenias finančným príspevkom,
b) neodstráni nedostatky. ktoré boli dôvodom pre zastavenie výplaty finančného príspevku. a tov lehote stanovenej Mestom Prešov.
c) bol vyšším územným celkom vymazaný z registra podľa § 68 zákona o sociálnych službách.

3. Neverejný poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť až po zúčtovaní poskytnutého finančnéhopríspevku za príslušné obdobie.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia jeho písomného oznámenia druhej zmluvnejstrane.

ČI. X

OSOBITNÉ USTANOVENIA
l. Neverejný poskytovatel' môže finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok priodkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy použiť aj naúhradu výdavkov súvisiacich s rokom 2010, ktoré vznikli od 1.1.2010 do dňa podpísania tejtozmluvy.

2. Pri porušení finančnej discipliny je neverejný poskytovateľ povinný odviesť finančné prostriedkyv zodpovedajúcej výške na účet Mesta Prešov č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočkaa zaplatiť penále, resp. pokutu vo výške zodpovedajúcej charakteru porušenia tak, ako to vymedzuje§ 31 a nás!. zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s písomným avízom o zaslanifinančných prostriedkov adresovaným odboru sociálnych služieb a finančnému odboru Mestskéhoúradu v Prešove.
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Čl. XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastnikovzmluvného vzťahu.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2010.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovatel' obdrži jednovyhotovenie.

4. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, ktoré sa riešia vzájomnou dohodouneverejného poskytovateľa a Mesta Prešov. Dodatokje neoddeliteľnousúčasťou zmluvy.
5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnýmiustanoveniami zákona o sociálnych službách a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v zneníneskorších predpisov.

6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu na ínternetovej stránkemesta Prešov.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znaksúhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.

V Prešove, dňa ..!~f:.~.0r.o.

~4~
JUDr. Pavel Hagyari

primátor mesta

V Prešove, dňa 1lJ.. .!1.:.?OfO' .

ThLic.Sr.M.Justína Ivana Kostúrová OP
generálna predstavená

KONGREGÁCIA
SESTIER DOMJNlK~NOK

01ahcs\-aveneJ Imetdy
Ul. Parková 27

321 05 BRA TISLAV A

--------- -- ---- - - - - --------------- -~~----
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,Li predpismi

JUDr. I:udmiJa ŠANDALOVA

Prípuslnosf uvedenej finančnej opprácie
potvrdz~em vZmYSle. zákona 50.2/2.001 Z.z.. /~r'"ofinancnej kontrole. •
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