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Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, finančného

Vydanie:príspevku na prevádzku poskytovauej sociálnej služby a
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

Mesto Prešov
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v zmysle zákona NR
SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Strana

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenská 1/7

zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len "zmluva")

ču

ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovateľ finančného príspevku:
(ďalej "Mesto Prešov")

sidlo:
štatutárny zástupca:
IČO:

DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

2. Neverejný poskytovateľ:

Mesto Prešov

Hlavná 73, 080 01 Prešov
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
OO 327 646
2021225679
ČSOB, a.s., pobočkaPrešov
400854927417500

GABRIELA n.o, Zariadenie
opatrovateľskejslužby

Kollárova 28, 080 O1 Prešov
Ing. Peter Markovič
37886983
UniCredit Bank Slovakia a.s.
662661201411111

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

(ďalej len" neverejný poskytovateľ")
uzatvárajú:

v zmysle ustanovenia § 80 pism. 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 doplnení zákona č. 45511991 Zb.
o živnostenskom podnikani v zneni neskoršich predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách")
túto zmluvu:

Čl. II

PREDMET ZMLUVY

l. 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 prispevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme na rok 2010 v súlade so zákonom NR SR č.

44812008 Z. z. o sociálnych službách.
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Čl. III

DRUH, ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY A POČET

PRIJÍMATEĽOV 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 prijímateľa sociálnej služby v zariadeni
opatrovatel'skej služby. ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby na určitý čas v súlade s ustanovením § 36 zákona o sociálnych službách.

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

Čl. IV

PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU PRI ODKÁZANOSTI
FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH

SEBAOBSLUHY A FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU

l. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Prešov poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby finančný príspevok 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 poskytovateľ doručil Mestu Prešov, odboru sociálnych služieb kópie zmlúv
o poskytovaní sociálnej služby,
neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Čl. V

MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

l. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa čl. III, v mieste nižšie
dohodnutom:

GABRIELA n. o., Lemešianska 21, 080 01 Haniska

2. Čas poskytovania sociálnej služby na účely tejto zmluvyje od 07.05.2010 do 31.12.2010.
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Čl. Vl

vÝŠKA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU, SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA AVYÚČTOVANIA

I. Mesto Prešov sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi na obdobie od 07.05.2010 do 3I.l2.2010poskytnúťpreddavkovo finančný príspevok pozostávajúci z:

a) finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonochsebaobsluhy
- pre jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby pri stupniodkázanosti VI - 2432,43 € ( slovom: dvetisícštyristotrídsaťdvaeura štyridsaťtrícentov)

V súlade s § 76 zákona o sociálnych službách výška finančného príspevku pri odkázanostifyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy zodpovedá výške podľapriIohy č. 5 k zákonu podľa formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňaich odkázanosti.

b) finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby:pre jedného prijímateľasociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby vo výške 828,93€(slovom: osemstodvadsaťosem eur a deväťdesiattri centov)

Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výškerozdielu medzi štandardnými výdavkami, štandardnými príjmami a finančným príspevkom priodkázanosti fyzickej 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 poskytovanúneverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie (nižšie) ako štandardné príjmy na príslušnéobdobie, výška finančného príspevku na prevádzku určeného podľa čl. VI. ods. I písm. b) tejtozmluvy sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami neverejného poskytovateľaa štandardnými príjmami určenými Mestom Prešov na príslušné obdobie.
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3. Spôsob poskytnutia finančnéhopríspevkuMesto Prešov poukáže neverejnému poskytovatel'ovi finančný príspevok na prevádzku a finančnýpríspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhyjednorazovo po podpísaní zmluvy na účet Č. 662661201411111 UniCredit Bank Slovakía a.s..

4. Spôsob vyúčtovaniaa vrátenia finančnéhopríspevkuUkazovatel'om pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude vyúčtovaný zarok 2010, je skutočný prepočítanýpočet fyzických osôb, ktorý je uvedený v tejto zmluve a ktorýmMesto Prešov zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovatel'a sociálnejslužby a skutočný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonochsebaobsluhy uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Neverejný poskytovateľsociálnej služby je povinný:

predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku v termíne do 20. januára 2011 zaobdobie roku 2010 v požadovanej forme za každý druh socíálnej služby. Ak z vyúčtovaniavyplynie pre neverejného poskytovateľa nedoplatok alebo preplatok, je povinnosťou obochzmluvných strán vyplatiť alikvotnú časť finančného príspevku do 31.1.2011 na účet MestaPrešov č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov, a písomne zaslať avízo o vrátenífinančného príspevku na finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove.Výška finančného príspevku sa vypočíta s presnosťou na dve desatinné míesta primatematickom zaokrúhl'ovaní,

vrátíť na účet Mesta Prešov Č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov v termíne do31.1.2011 alikvotnú časť poskytnutého finančného príspevku v prípade, že v období na ktoré sapríspevok poskytol neverejný poskytovateľ poskytne sociálne služby v prepočte nižšiemu počtuprijimatel'ov sociálnej služby ako bolo dohodnuté v čl. m. zmluvy, a písomne zaslať avízoo vrátení finančného príspevku na finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úraduv Prešove,

vrátíť finančný príspevok najneskôr do 20 kalendárnych dní po ukončení poskytovaniadohodnutých služíeb na účet Mesta Prešov Č. 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešovv prípade, že neverejný poskytovatel' ukončí poskytovanie dohodnutých sociálnych služiebpodl'a čl. m. tejto zmluvy v priebehu rozpočtového roka a a pisomne zaslať o jeho vrátení avízona finančný odbor a odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove.
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Čl. VII

SPÔSOB POUŽITIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU

l. Finančný príspevok z rozpočtových prostriedkov možno použiť len na zákonom stanovený účelv príslušnom kalendárnom roku podl'a ustanovenia § 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy v znení neskoršich predpisov.

2. Neverejný poskytovatel' je povinný viesť poskytnutý finančný príspevok v súlade so zákonom o
účtovníctve na samostatnom účte.

3. Finančný príspevok môže byť použitý iba na úhradu nákladov priamo súvísiacich s poskytovanímdohodnutého druhu sociálnej služby podl'a čl. III. tejto zmluvy a v súlade s účelom dohodnutýmv tejto zmluve.

4. Úroky pripísané penaznym ústavom po odpočítaní dane z úrokov je neverejný poskytovatel'sociálnej služby povinný odviesť raz ročne do 20.01. nasledujúceho kalendárneho rokas príslušným avízom adresovanýrn odboru sociálnych služieb a finančnému odboru Mestskéhoúradu v Prešove na číslo účtu Mesta Prešov, 400854927417500 v ČSOB, a.s., pobočka Prešov.

Čl. VIII

SPÔSOB VYKONÁVANIA KONTROLY POUŽITIA FINANČNÉHOPRÍSPEVKU

l. Mesto Prešov je oprávnené:
a) vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným prispevkom 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 podl'a zákonaNR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplneníniektorých zákonov v sidle neverejného poskytovatel'a, resp. v mieste poskytovania sociálnejslužby,
b) ukladá opatrenia na odstránenie 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 zariadeni, v ktorých sa poskytuje sociálna služba, alebo ktoré priamo súvisias predmetom kontroly, predkladať požadované doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiaces vykonávanou kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť.


