Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej
podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 8 ods. 2 písm. b), § 75 ods. 1 písm. e) a ods. 2, zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a § 51č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu /IBAN/

OBEC SELCE
Selčianska cesta 132
starosta obce
Ján Kupec
00313807
2021121410
Prima banka a. s. pob. Banská Bystrica
SK 56 5600 0000 0012 0048 9001
ďalej len „objednávateľ“)
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Registračný úrad:
organizácií

SENIORKA, n. o.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
Mgr. Ing. Miroslav Mlynár, riaditeľ
45735603
2023331464
Československá obchodná banka, a. s.
SK54 7500 0000 0040 2653 2900
Okresný úrad Banská Bystrica, OVVS/NO-6/2011 -register neziskových
ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy
1.Obyvateľka obce Pavlína Mesíková, narodená dňa trvalo bytom Selce, PSČ 97611, požiadala
obec Selce o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby (ďalej len
„sociálnej služby“) neziskovou organizáciou SENIORKA n.o.,Námestie SNP 35/48,Zvolen 960 01.
Na základe Rozhodnutia obce 1-1/473/2018 zo dňa 23.04.2018 je pani Mesíková Pavlína
odkázaná v zmysle § 41 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
na opatrovateľskú službu podľa stupňa odkázanosti č. VI. v rozsahu 6 až 8 hodín denne.
2.Nezisková organizácia SENIORKA n. o. ,Námestie SNP 35/48,Zvolen 960 01 je neverejným
poskytovateľom opatrovateľskej služby poskytujúcim sociálnu službu vo verejnom záujme
registrovaným v registri poskytovateľov sociálnej služby, ktorý vedie Banskobystrický vyšší
územný celok.

3. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. d)
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre pani Mesíkovú
Pavlínu, Selce, PSČ 97611 u neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby, ktorým je
nezisková organizácia SENIORKA n.o.,Námestie SNP 35/48,Zvolen 960 01.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu pre prijímateľa sociálnej služby: pani
Mesíkovú Pavlínu , (ďalej len „prijímateľ“) narodenú dňa , PSČ 97611, v mieste trvalého pobytu
prijímateľa sociálnej služby podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Zmluve o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorenej medzi SENIORKA n.o.,Námestie SNP 35/48,Zvolen 960 01 v
zastúpení Mgr. Ing. Miroslavom Mlynárom, riaditeľom a prijímateľom sociálnej služby.

Čl. III.
Miesto poskytovania opatrovateľskej služby
Sociálna služba sa bude poskytovať v byte/rod. dome prijímateľa sociálnej služby, pani
Mesíková Pavlína, Selce , PSČ 97611
1.

Čl. IV.
Doba trvania zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára od 01.02.2019 na dobu do 31.12.2020
Čl. V.
Podmienky poskytovania finančných príspevkov

Poskytovateľ bude poskytovať opatrovateľskú službu podľa ustanovenia § 41 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov občanom obce Selce a v súlade s
rozhodnutím o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby.
1.

Poskytovateľ sociálnych služieb nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia
zisku.
2.

Poskytovateľ je povinný objednávateľovi podľa § 95 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov mesačne predkladať evidenciu prijímateľov
sociálnej služby v rozsahu stanovenom v § 94 ods. 4 písm. a) až c) tohto zákona.
3.

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v
znení neskorších predpisov podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4.

Finančný príspevok môže byť použitý iba na úhradu nákladov priamo súvisiacich s
poskytovaným druhom sociálnej služby podľa článku III. tejto zmluvy a v súlade s účelom
dohodnutým v tejto zmluve.
5.

Čl. VI.
Finančné príspevky poskytované objednávateľom
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.02.2019 nasledovné finančné
príspevky:
1.

vo výške 0,40 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní
sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu.8 hodín denne (22 dní, t. j 70,40 € mesačne),
v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby vo výške 70,40 € mesačne.
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výške
rozdielu medzi štandardnými výdavkami a štandardnými príjmami a priemerným finančným
príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to v prepočte na počet
prijímateľov sociálnej služby.
2.

Ak skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú
neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie ako štandardné príjmy (nižšie), výška
finančného príspevku na prevádzku sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami zo
zaplatenej úhrady na príslušné obdobie a štandardnými príjmami určenými obcou Selce na
príslušné obdobie.
3.

Čl. VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Objednávateľ sa zaväzuje poukázať finančné príspevky na účet zriadený v Československej
obchodnej banke, a. s. číslo účtu SK54 7500 0000 0040 2653 2900, najskôr odo dňa účinnosti
zmluvy o poskytovaní finančných príspevkov. Finančné príspevky budú na účet poskytovateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy poskytované vo výške maximálne 70,40 € mesačne a to vždy k
20. dňu v nasledujúcom mesiaci, na základe predloženého Výkazu a faktúry o poskytovanej
sociálnej službe za predchádzajúci mesiac. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančné
príspevky na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby žiadateľovi podľa §
41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade s §
77 ods. 8 a 9 tohto zákona.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých
finančných príspevkov.
3. Na použitie finančných príspevkov sa primerane vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, platná rozpočtová
klasifikácia a zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
4
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi fotokópiu zmluvy vrátane dodatkov o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s občanom, oznámiť každú vykonanú zmenu zmluvného
vzťahu s prijímateľom sociálnej služby, oznámiť akúkoľvek zmenu, ktorá súvisí s poskytovaním
sociálnej služby.
5.

Poskytnuté finančné príspevky nie je možné použiť na kapitálové výdavky.

6. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytnúť k nahliadnutiu objednávateľovi vedenie
účtovníctva o použití finančného príspevku.
7
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s
finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov. Kontrolu je objednávateľ oprávnený vykonať kedykoľvek.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní kontroly súčinnosť.

8
Nedodržanie podmienok, za ktorých sa finančné príspevky poskytli, sa bude považovať za
porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona č.
523/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Čl. VIII.
Dôvody zastavenia výplaty finančných príspevkov
Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť výplatu finančných príspevkov poskytovateľovi
sociálnej služby pre ďalší mesiac v rozpočtovom roku, ak:
a)
neverejný poskytovateľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a
súvisiacich právnych predpisov,
b)
neverejný poskytovateľ neumožní vykonať kontrolu v súlade s platnými právnymi
predpismi,
c)
pri vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými príspevkami sa zistia závažné
nedostatky,
d)
dôjde v súlade s § 68 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov k výmazu z registra a zániku oprávnenia na poskytovanie sociálnej
služby.
2. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže byť ukončený :
a) dohodou zmluvných strán
odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov uvedených v bode 1.
tohto článku zmluvy
b)
odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu skončenia poskytovania
sociálnej služby vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy jej prijímateľovi
1.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené
obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho každá strana obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
5. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
V Selciach, dňa : 23.01.2019

Vo Zvolene dňa:

Za objednávateľa

Za poskytovateľa :

…................................
Ján Kupec
starosta obce

…...........................................
Mgr. Ing. Miroslav Mlynár
riaditeľ

