Reg. číslo: 1711/2013-M_ORF

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci
na úhr
u výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania
sociálne- služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zm ne a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

Článok l
1.1 Poskyto: atel':
Názov ganizácie:
Adresa! ídlo:
IČO:
Bankov spojenie:
Číslo ú

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo")
Špitálska 4,6,8,81643
Bratislava
OO 681 156
Štátna pokladnica
7000106819/8180
JUDr. Jánom Richterom, rmmstrom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

(ďalej l n "poskytovatel''')
1.2 Prijíma
Názov
Adres
IČO:
Číslo ú
Zastúp
Webov'
Tel. Č./
(ďalej

ľ:
bce:
ídlo:
tu:
ý:
sídlo:
- mail:
n "prijímateľ")

Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
OO 306 177
18028-132/0200
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
www.sIadkovicovo.sk
031/7842835/ sladkovicovo@sladkovicovo.sk

(prijím tel' a poskytovateľ spolu ďalej len "zmluvné strany")
1.3 Zmlu
strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finančných
prostri kov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie
poskyt varna sociálnej služby podľa § 78b ods. 4 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službá,
a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živno enský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej
len "Z on o sociálnych službách"), v zmysle zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravid ch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpi v (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách") a § 51 zákona Č. 40/1964 Zb.
Občia keho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník")
(ďalej _en "zmluva").
é

Článok II
Predmet a účel zmluvy
2.1 Predmet m zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri posl tnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na
zabezp enie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách
(ďalej In "finančné prostriedky") zo strany poskytovateľa za účelom finančnej podpory
poskyt aných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb neverejných
poskyt ateľov sociálnej služby, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť
zisk a skytujú sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb, ktorým je nocľaháreň,
zariade ie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Zmluvné
strany zatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to od účinnosti tejto zmluvy do 31. marca
rozpočt vého roka nasledujúceho po roku, v ktorom táto zmluva nadobudla účinnosť
(ďalej l n "nasledujúci rozpočtový rok").
2.2 Poskyt vateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi jednorazovo finančné prostriedky
v celko ej výške 156 480,- Eur (slovom: jednostopäťdesiatšesťtisícštyristoosemdesiat
Eur),
.oré môže prijímateľ použiť na úhradu výdavkov na finančný príspevok na
zabezp čenie poskytovania sociálnej služby, v lehote od 1.1. 2013 do 31.12. 2013. Tieto
finanč
prostriedky poskytne poskytovateľ z rozpočtovej kapitoly ministerstva formou
bežnéh
transferu bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom zabezpečenia
poskytc ania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb neverejných
poskyt ateľov sociálnej služby uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Konkretizácia
finanč . 'ch prostriedkov (ďalej len "príloha č. l "), a to vo výške podľa prílohy Č. 6
zákona: o sociálnych službách. Výška finančných prostriedkov v členení podľa
nevere' ých poskytovateľov sociálnej služby a jednotlivých zariadení sociálnych služieb,
pre kt
sú tieto finančné prostriedky určené a počtu miest v týchto zariadeniach je
bližšie onkretizovaná v prílohe Č. l zmluvy.
é

2.3
a v súl
poskyt
prostri
sociálr
úhrad
spojen

el' sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy prijať poskytnuté finančné prostriedky
e s podmienkami ustanovenými v zákone o sociálnych službách a v tejto zmluve
úť ich, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia finančných
dkov, neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na spolufinancovanie
ch služieb v zariadeniach sociálnych služieb uvedených v prílohe č. 1, a to na
ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o sociálnych službách
ch s poskytovaním sociálnej služby v týchto zariadeniach.

2.4 Neodd liteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.
2.5 Ustan
zmluv
po 31.:
ostáva

ením bodu 2.1 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti
ých strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú zmluvné strany právo si uplatniť
arci nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto práva a povinnosti zmluvných strán
' zachované.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Prijím el' môže poskytnúť finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služb za podmienky, že tento nebude poskytovať sociálne služby v zariadení sociálnych
služie uvedenom v prílohe Č. 1 s cieľom dosiahnutia zisku.
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3.2 Prijíma ľ môže použiť finančné prostriedky len na účel špecifikovaný v tejto zmluve
s pov' : sťou dodržať zmluvné podmienky, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli
a ustanq enia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
I

ľ je povinný

3.3 Prijíma
v zaria
bežnýc'
vzťaho
rozpočt
výdavk

zabezpečiť, aby neverejný poskytovateľ sociálnej služby
niach sociálnych služieb poskytnuté finančné prostriedky použil na úhradu
výdavkov do 31. 12. 2013 okrem výdavkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych
za mesiac december 2013, ktorých úhrada sa uskutoční v januári nasledujúceho
vého roka. Oprávnenými výdavkami na účely tejto zmluvy sú aj bežné
vynaložené od 1. januára 2013 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.4 Použiti
rozpočt
"Minist
poskyt
nadobu
uplatni
prostrie
z prida,

finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym
m, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len
rstvo financií"). Zúčtovanie finančných prostriedkov prijímateľ predloží
ateľovi v termíne najneskôr do 31. marca rozpočtového roka nasledujúceho po
nutí účinnosti tejto zmluvy. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže
odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní finančných
kov poskytnutých zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane
j hodnoty.

3.5

é, hospodárne a efektívne použitie poskytnutých finančných prostriedkov podľa
o rozpočtových pravidlách zodpovedá ich prijímateľ. Prijímateľ je zároveň
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z.
íctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Pri
aní tovarov a služieb je neverejný poskytovateľ sociálnej služby povinný
ať v súlade so zákonom Č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
ch predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

o účtov
obstará
postup
neskor

ľ

3.6 Prijíma
služieb

zabezpe
s vyko
súčinn

je
povinný
zabezpečiť
povereným
zamestnancom
poskytovateľa
íctvom neverejného poskytovateľa vstup do objektov zariadení sociálnych
v ktorých sa poskytuje sociálna služba, uvedených v prílohe Č. 1, predložiť alebo
čiť predloženie požadovaných dokladov, informácií, vysvetlení súvisiacich
ivanou kontrolou a poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie požadovanej
ti.

Článok IV
Ostatné ustanovenia zmluvy
4.1 Výnos z finančných prostriedkov sú príjmom štátneho rozpočtu. výnosy z finančných
prostri kov, nevyčerpané finančné prostriedky a neoprávnene použité finančné
prostri
y je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 4.8
tohto č inku,
4.2 V zúčt vaní je prijímateľ povinný uviesť:
a) čísl zmluvy,
b) výš' poskytnutých finančných prostriedkov,
c) výš, použitých finančných prostriedkov,
d) neo sadený počet miest v zariadení sociálnych služieb,
e) výš. výnosov z poskytnutých rozpočtových prostriedkov,
f) výš' vrátených finančných prostriedkov z poskytnutých finančných prostriedkov,
g) výš
všetkých disponibilných finančných zdrojov, určených na poskytovanie
sociá! j služby v zariadení sociálnych služieb uvedenom v prílohe Č. 1 v roku 2013,
I

3

z toho p íjmy z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb
uvedený h v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách a finančné prostriedky
poskytn
na základe zmluvy,
h) výšk ' ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
v zariad ' sociálnych služieb v roku 2013,
i) štatu
ym zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímateľa
opatrené vyhlásenie, že fmančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami tejto
zmluvy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, že boli vyčerpané v poskytnutej
výške al bo vyhlásenie o vrátení nevyčerpanej časti finančných prostriedkov na príslušný
účet pos ytovateľa.
é

4.3 Údaje
prostrie
jednotli

edené v bode 4.2 písm. b) až h) zmluvy uvedie prijímatel'
finančných
ov v členení podl'a neverejných poskytovatel'ov sociálnej služby apodľa
'ch zariadení sociálnych služieb uvedených v prílohe č. 1.

4.4 Za neob:
sa pova
sociálne
neobsad
nasleduj
služieb.
podľa bc

adené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. d) zmluvy
~ú miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú obsadené prijímateľom
služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto
nia. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe
cich kalendárnych dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych
nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančné prostriedky poskytovateľovi
u 4.5 tohto článku zmluvy.

4.5 Finančn, prostriedky na neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb podľa bodu
4.4. je Ii ijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi v pomernej časti podľa rozsahu trvania
tohto ne bsadenia, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta.
4.6 Ak nevt
v príloh,
podľa t
uveden
vrátiť p
poskyto

ejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb uvedenom
Č. 1 dosiahne v rozpočtovom roku 2013 zisk, a to z finančných prostriedkov
to zmluvy a z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb
h v § 73 ods. 9 a ods. 10 zákona o sociálnych službách, je prijímateľ povinný
skytovateľovi finančný príspevok vo výške dosiahnutého zisku neverejného
ateľa sociálnej služby.

4.7

použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
vrátane dodržiavania
ých podmienok tejto zmluvy, si vyhradzuje vykonávať poskytovateľ v súlade
ými právnymi predpismi. Prijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu použitia
h prostriedkov, vymáhanie neoprávnene použitých finančných prostriedkov
oprávnene zadržiavaných finančných prostriedkov sa vzťahuje režim upravený
ých právnych predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č.
Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov).

r

Kontro
stanove
s osobit
finančn
alebo n
v osobi
440120

4.8 Výnosy z finančných prostriedkov, nevyčerpané finančné prostriedky a neoprávnene
použité inančné prostriedky sa prijímateľ zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom
na účet oskytovateľa takto:
a) nevy erpané finančné prostriedky do 31. decembra bežného rozpočtového roka na účet
poskyt , ateľa číslo: 7000106819/8180,
b) nevy erpané finančné prostriedky nevrátené do 31. decembra bežného rozpočtového
roka n účet
poskytovateľa číslo: 7000106835/8180, najneskôr do 31. marca
nasled
ceho rozpočtového roka,
c) výn y (rozdiel medzi ÚTokom, vzniknutým zo sumy pridelených finančných
prostrie ov po odpočítaní alikvótnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp.
celého oplatku) na účet poskytovateľa číslo: 7000106704/8180, najneskôr do 31. marca
nasled úceho rozpočtového roka,
I

r
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d) neop
dosiahn
15-tich
finančn
Prijímat
finančn'
číslo z

ivnene použité finančné prostriedky alebo finančné prostriedky vo výške
tého zisku podľa bodu 4.6 zmluvy na účet číslo: 7000106835/8180, najneskôr do
. alendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie neoprávnene použitých
h prostriedkov od poskytovateľa.
ľ je povinný pri úhrade výnosov z finančných prostriedkov alebo nevyčerpaných
h prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančnych prostriedkov uviesť
uvy ako variabilný symbol.

4.9 Pred
ukázaním výnosov z finančných prostriedkov, nevyčerpaných finančných
prostrie kov alebo neoprávnene
použitých
finančných
prostriedkov
na účet
poskyto' ateľa je prijímateľ povinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy a výšky
vrátený
prostriedkov písomnou formou na adresu sídla poskytovateľa.
4.10 Nevyče ané finančné prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
nevrac . ',ak ich suma nepresiahne 5,- Eur.
4.11 Nedodrž ie podmienok, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli, sa bude považovať
za po . enie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31
zákona. rozpočtových pravidlách.
Článok V
Platnosť zmluvy
5.1

' strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu uvedenú v bode 2.1 tejto zmluvy.
ateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak:
a) účel
b) prijf
zmlu
c) prijí
vdok
d) dôj
služieb.

oskytnutia finančných prostriedkov zanikne alebo bol zmarený,
ateľ podstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti podľa bodu 5.3 tejto
ateľ uviedol
v žiadosti
o poskytnutie
finančných
prostriedkov
alebo
entoch, ktoré sú jej prílohou nepravdivé alebo neúplné údaje,
k výmazu neverejného poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych
vedenom v prílohe č. 1 z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

5.3 Za po: tatné porušenie zmluvných povinností prijímateľa sa pre účely tejto zmluvy
považu e porušenie bodu 2.3, porušenie bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 a 4.8
zmlu
5.4.0dstú
nie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia prijímateľovi.
Odstúp ním od zmluvy zaniká táto zmluva a zároveň zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluv' 'ch strán, s výnimkou povinnosti prijímateľa vrátiť poskytovateľovi poskytnutý
finanč ' , príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou, najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dň účinnosti odstúpenia od zmluvy.
5.5 Zmluv
strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia podľa tohto článku nastávajú
tiež dň m vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia
zásiel u, obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.
é

el' berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať
ntáciu súvisiacu s použitím finančných prostriedkov je povinný strpieť výkon
zo strany oprávnených osôb.
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Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1 Zmlu
strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých
rozho , [úcich skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
é

6.2 Táto
luva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úrado vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístu
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpi ov.
6.3 Táto
uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluv ých strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centr' nom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s
Obči skym zákonníkom.
je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ
rovnopis dostane prijímateľ.
tejto zmluvy možno meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody
ých strán formou očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
arni oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6.6

.

vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia zákonom
o soc' lnych službách, Občianskym zákonníkom, príslušnými ustanoveniami zákona
o roz čtových pravidlách a zákonom Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
ej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
é

podárenie s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami sa vzťahujú najmä:
on
on
on
on

o sociálnych službách,
o rozpočtových pravidlách,
o účtovníctve,
o verejnom obstarávaní.

né strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto
uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že
a nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných
ienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
tislave, dňa

2 J ),W 2n~3

v ;;9.~:rf!??~ dňa .Iq:!
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.
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Ing. Anton Szabó, primátor mesta

ter, minister
vecí a rodiny
republiky
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Príloha

Č.

k zmluve o poskytnutí
finančných prostriedkov

Reg. číslo: 1711/2013-M_ORF

Konkretizácia

inančných prostriedkov

Prijímateľ fin , čného príspevku: Mesto Sládkovičovo
1.

Identifikácia n; verejného poskytovateľa sociálnej služby
Obchodné me

/ názov

PROVIDENTIA

Adresa

J. Dalloša 1183/12, 925 21 Sládkovičovo

IČ.O

42156050

1.1 Názov zariade ia

Antonius senior centrum

Adresa poskyt vania sociálnej služby

Sereďská 16, 925 21 Sládkovičovo

Druh sociálne' služby
Suma príspev ' na 1 miesto v zariadení v eurách
na mesiac

zariadenie pre seniorov
320

Počet miest v ariadení
Poskytnutý fi , nčný príspevok na 12 mesiacov
v eurách

1.2 Názov zariad'

35
134 400

Antonius senior centrum

Adresa poskyt vania sociálnej služby

Sereďská 16,92521

Druh sociálne' služby
Suma príspevl u na 1 miesto v zariadení v eurách

denný stacionár

Sládkovičovo

na mesiac

184

Počet miest v ariadení
Poskytnutý fi nčný príspevok na 12 mesiacov

10

veurách

22080

SPOLU

156480
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Zmluva č. 10-112013
o poskytnut finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §
78a zák na č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
(ďalej len "Zmluva")
uzatvorená v zm
a doplnení záko
neskorších pre
prostriedkov ob
sociálnej služby

sle § 80 písm. k) a § 78b zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
isov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") o poskytnutí finančných
i na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania
§ 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Trvale sídlom:
V zastúpení:
Bankové spoj eni
Číslo účtu:
IČO:

Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad, Fučíková 329,92521 Sládkovičovo
Ing. Antonom Szabóom, primátorom mesta
Všeobecná úverová banka
18028-132/0200
00306177
(ďalej len "poskytovateľ")

a
PROVIDENTIA
1. Dalloša 1183/12 , 925 21 Sládkovičovo
MVDr. Pavlom Bartalošom
TATRA BANKA, a. s.
2620090712/1100
42 156050

Príjemca:
Trvale sídlom:
V zastúpení:
Bankové spojen'
Číslo účtu:
IČO:

(ďalej len "prfjemca"):
uzatvárajú túto zmluvu
Článok II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmet
poskytn
zabezpe
účelom
neverejn
dosiahn
zariaden
Zmluvn
31.12.2

m zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
í finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na
nie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách za
nančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
ho poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom
f zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych
služieb, ktorým je
e pre seniorov.
strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to od účinnosti zmluvy do
3.

2. Poskytov
Zariadeni
výške 15
použiť v
základe z
len "Min'
finančný

tel' je povinný poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky pre 35 klientov
pre seniorov (134 400 €) a 10 klientov denný stacionár (22 080 €), spolu vo
.480,- € (jednostopäťdesiatšesťtisícštyristoosemdesiat
eur), ktoré môže príjemca
hote od 01.01.2013 do 31.12.2013. Tieto prostriedky poskytuje poskytovateľ na
luvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej
terstvo práce") o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na
ríspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

3. Poskytov tel' je povinný poskytnúť príjemcovi, ktorý poskytuje sociálnu službu, finančný
príspevol najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov
z rozpočt vej kapitoly Ministerstva práce.
4. Ustanove ím bodu 1 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných
strán doh dnuté touto zmluvou, ktoré majú zmluvné strany právo si uplatniť po 31.12.2013.
Tieto prá a a povinnosti zmluvných strán ostávajú zachované.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytov tel' v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančné prostriedky príjemcovi, ktorý
poskytuj sociálnu službu za podmienky, že tento nebude poskytovať sociálne služby
v zariade í pre seniorov s cieľom dosiahnutia zisku.
2.
a ustano

môže použiť finančné prostriedky len na účel špecifikovaný v tejto zmluve
ťou dodržať zmluvné podmienky, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli
nia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Príjemca e povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť na úhradu bežných výdavkov
vzniknut h do 31.12.2013, s výnimkou výdavkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych
vzťahov a mesiac december, ktorých úhrada sa uskutoční v januári 2014. Oprávnenými
výdavka i na účely tejto zmluvy sú aj bežné výdavky vynaložené od 01.01.2013 do
nadobud tia účinnosti tejto zmluvy. Finančný príspevok nie je možné použiť na kapitálové
výdavky.
4. Použitie
rozpočto
"Ministe
poskytov
si môže
prostried
hodnoty.

mančných prostriedkov podlieha povinnému rocnemu zúčtovaniu so štátnym
,ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len
tvo financií").
Zúčtovanie
finančných
prostriedkov
príjemca
predloží
tel'ovi v termíne najneskôr do 28.02.2014. Platitel'ovi dane z pridanej hodnoty, ak
latniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní finančných
ov poskytnutých zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej

5. Poskytov tel' zodpovedá za účelné, hospodárne a efektívne použitie poskytnutých
finančný
prostriedkov podľa
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej
rávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákon Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplneijí niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o rozpoč vých pravidlách"). Príjemca je povinný riadne viesť účtovníctvo v súlade so
zákonom Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o účtovn tve"). Pri obstarávaní tovarov a služieb je príjemca povinný postupovať v súlade
so zákon un č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o erejnom obstarávaní").
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6. Príjemca je povinný umožniť povereným zamestnancom poskytovateľa a povereným
zamestna com Ministerstva práce vstup do objektov zariadení sociálnych služieb, v ktorých
sa posk uje sociálna služba, predložiť požadované doklady, informácie, vysvetlenia
súvisiace vykonávanou kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť.
Článok IV.
Ostatné ustanovenia zmluvy
1. Výnosy
finančných prostriedkov sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnosy z finančných
prostried ov, nevyčerpané finančné prostriedky a neoprávnene použité finančné prostriedky
je príjem a povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 7 tohto článku.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

V zúčtov ní je príjemca povinný uviesť:
číslo zml vy o poskytnutí finančných prostriedkov,
výšku po kytnutých finančných prostriedkov,
výšku po žitých finančných prostriedkov,
neobsade Ý počet miest v zariadení pre seniorov,
výšku vý osov z poskytnutých rozpočtových prostriedkov,
výšku vr ených finančných prostriedkov z poskytnutých finančných prostriedkov,
výšku v tkých disponibilných finančných zdrojov, určených na poskytovanie sociálnej
služby v ariadení pre seniorov v roku 2013, z toho príjmy z úhrady za sociálnu službu od
prijímate ov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych
službách finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy,
h) výšku e onomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
v zariade í pre seniorov v roku 2013,
i) štatutárn m zástupcom príjemcu podpísané a odtlačkom pečiatky príjemcu opatrené
vyhlásen e, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami tejto zmluvy a so
všeobec
záväznými právnymi predpismi, že boli vyčerpané v poskytnutej výške alebo
vyhlásen e o vrátení nevyčerpanej časti finančných prostriedkov na príslušný účet
poskyto teľa.
3.
sa pova
sociálnej
neobsad
nasleduj
služieb
podľa b

dené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 2 písm. d) tohto článku
jú miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú obsadené prijímateľom
služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto
ia. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe
cich kalendárnych dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych
nevznikne príjemcovi povinnosť vrátiť finančné prostriedky poskytovateľovi
u 4 tohto článku.

4. Finančn prostriedky na neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb podľa bodu 3
u je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi v pomernej časti podľa rozsahu
tohto čl
trvania t hto neobsadenia, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta.
5. Ak príj ca v zariadení sociálnych služieb dosiahne v rozpočtovom roku 2013 zisk, a to
z finanč ých prostriedkov podľa tejto zmluvy a z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov
sociálne služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách, je
príjemc povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok vo výške dosiahnutého zisku.
6. Kontrol použitia poskytnutých finančných prostriedkov, vrátane dodržiavania stanovených
podmie k tejto zmluvy, si vyhradzuje vykonávať poskytovateľ a Ministerstvo práce
v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Príjemca berie na vedomie, že na kontrolu
3

použitia finančných
prostriedkov,
vymáhanie
neoprávnene
použitých
finančných
prostried ov alebo neoprávnene zadržiavaných finančných prostriedkov sa vzťahuje režim
osobitných právnych predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon
Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov).
7. Výnosy finančných prostriedkov, nevyčerpané finančné prostriedky a neoprávnene použité
finančné rostriedky sa príjemca zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom na účet
poskytov teľa takto:
a) nevyčerp né finančné prostriedky podľa článku III bod 3 na účet poskytovateľa.
b) výnosy ( zdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy pridelených finančných prostriedkov
po odpoč aní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu príjemcu, prípadne celého poplatku)
na účet p skytovateľa najneskôr do 28. 02. 2014.
c) neoprávn ne použité finančné prostriedky alebo finančné prostriedky vo výške
dosiahnu 'ho zisku podľa bodu 5 tohto článku na účet poskytovateľa najneskôr do 15-tich
kalendár ch dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie neoprávnene použitých finančných
prostried ov od poskytovateľa. Príjemca je povinný pri úhrade výnosov z finančných
prostriedlov alebo z nevyčerpaných finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých
finančný 1 prostriedkov uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol.
8. Pred

písomno
9.

kázaním výnosov z finančných prostriedkov,
nevyčerpaných
finančných
v alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov na účet poskytovateľa je
ovinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy a výšky vrátených prostriedkov
formou na adresu sídla poskytovateľa.

é finančné prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
nevracajú ak ich suma nepresiahne 5 €.

10. Nedodrža ie podmienok, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli, sa bude považovať za
porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona
o rozpočt vých pravidlách.
Článok V.
Platnosť zmluvy
1. Zmluvné

trany uzatvárajú túto zmluvu na dobu uvedenú v článku II bodu 1 tejto zmluvy.

2.
a)
b)
c)

Poskytoveľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak:
účel posk nutia finančných prostriedkov zanikne alebo bol zmarený
príjemca odstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti podľa bodu 3 tohto článku
príjemca viedol v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov alebo v dokumentoch,
ktoré súj prílohou nepravdivé alebo neúplné údaje
d) dôjde k v lazu príjemcu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
3. Za podsta né porušenie zmluvných povinností príjemcu sa pre účely tejto zmluvy považuje
porušenie lánku II bodu 3, porušenie článku III bodov 1,2,3,4 a článku IV bodov 1,2,4,5 a 7
tejto zml
od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia príjemcovi na
4. Odstúpen
denú
v tejto zmluve. Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva a zároveň
adresu u
etky práva a povinnosti zmluvných strán, s výnimkou povinnosti príjemcu vrátiť
zanikajú
poskytov eľovi poskytnutý finančný príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou
najneskôr o 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
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5. Zmluvn

strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia podľa tohto článku nastávajú
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia
bsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.

6. Príjemca berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať
dokume áciu súvisiacu s použitím finančných prostriedkov je povinný strpieť výkon
kontroly o strany oprávnených osôb.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné str y sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodujúcich
skutočnostia h, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluva nad búda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda na ledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 4011964 Zb.
Občianskeho ákonníka v platnom znení.
3. Zmluva je
rovnopisy do

rovnopisoch,

z ktorých 2 rovnopisy dostane poskytovateľ

a2

4. Obsah tejto z rluvy možno meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných st in, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Ostatné vzťa
službách, zá

,ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia zákonom o sociálnych
nom č.4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, príslušnými
zákona o rozpočtových pravidlách a zákonom o rozpočtových pravidlách.

6. Na hospodáre
a) zákon o so
b) zákon o ro
c) zákon o účt
d) zákon o ve

ie s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami sa vzťahujú najmä:
iálnych službách
očtových pravidlách
vníctve
jnom obstarávaní.

7. Zmluvné stran
súhlasu ju vla
v plnom rozs
a zrozumiteľne
psychického al

si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
tnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy
u zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek
bo fyzického nátlaku.

PROVID~FL':!...
925 21. SL \DKOVléovo
ICp: 42 156 o,3.)
DIC: 2C~5L-3_2

_---.::"--

_

za príjemcu
MVDr. Pavol Bartaloš
štatutárny zástupca PROVIDENTIA
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