
Reg. číslo: 1313l202l-M ODFSS

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osobyo ktoré sri
odlkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovíšili

dóchodkov; vek
podl'a 71 ods. 6 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách v znení

neskorších predpisov
na rozpočtov rok202l

Clánok I.
Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel':
Názov:

Adresďsídlo:
IČo:
Bankové spojenie:
čislo ričtu vo form áte
IBAN:
Zastupeny:

Ministerstvo
republiky
Špitalska 4, 6,

0068 1 1 56

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

8, 816 43 Bratislava

(ďalej len,,ministerstvo")

1.2 Prijímatel':
Názov obce:
Adresďsídlo:
tČo:
Bankové spojenie:
čislo ťrčtu vo formáte
IBAN:
Zastupeny:
(ďalej len,,prljímater")

Ing. Karol Zimmer, generálny tajomník služobného riradu

Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45141 ,018 51 Nová Dubnica
003 17 586

Ing. Peter Marušinec, primátor

(ministerstvo a prijímatel'spolu ďalej aj ako ,,zmluvné strany")

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sri
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre ťyzické osoby, ktoré dovfšili dóchodkov;
vek, a to v srilade s:

- 71 ods. 6 zákona ě. 44812008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon o sociálnych službách"),

- nariadením vlády Slovenskej republiky ě. 17312020 Z. z., ktorym sa ustanovuje
q ška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
sociálnych služieb pre fuzické osoby, ktoré sri odkazané na pomoc inej ffzickej
osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovfšili vek potrebny na narok na starobny
dóchodok na rok 202I (ďalej aj ako ,,nariadenie vlády č. 17312020 Z.r.o'),

- nariadením vlády Slovenskej republiky ě. 7012020 Z. z,, ktorym sa ustanovuj
niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie,



2.I

nudzového stavu alebo vynimočného stavu v znení

republiky č. 26112020 Z. Z. (ďalej aj ako ,,naríadenie

,oipočtovy rok 202I (ďalej 1en ,,zm1lJva").

Zmiuvajeuzatvorenápodliaszgd^ods.lpísm.a)aods.2zÍl<onaosociálnych
službách, 51 zakona e .'+ongč+ za. ouii,^sky zákonník v znení neskorších PredPisov

(ďalej 1en ,,občiansk zákonník") a u ,-}rr. x92u č, 52312004 Z, z, o rozpočtovych

pravidlách verejnej správy a o zmene," a"pr*"i niektor;ich zákonov v zneni neskorších

"pr"apir"" (ďalej |ěn,,,t kon o rozpočtov; ch pravidlách"),

čbnok II.
Predmetzmluvyačelposkytnutiafinančnéhopríspevku

predmetom tejto zmluvy je ťrprava zmluvn;ich podmienok ,.práv a povinností zmluvnych

strán pri poskytnutí 
- 

hrrunerreno prirp.uť" na poskytovanie sociálnej služby

v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sri odkázané na pomoc !9j {zictej osoby

aprefyzíck orouv, t"re aonr n Jo.hoato.r vek podťa 71 ods. 6 zákona

o sociálnyctr stuzt'jch (ďarej len ,,finančn pdspevolť') na rozPočtoq rok 2021

priii-u'.i'ovi zo strany ministerstva podťa platnej právnej ripravy,

účelom poskytnutia finaněného príspevku na základe tejto zmluvy je zabezpečenie

dostupnosti sociálnej služby ple prijimateťov sociálrrych služieb v zariadeniach

sociálnych služieb podmienen; ch odťázanosťou (ďalej aj ako "zatiadenie"), 
a to

spolufinancovaním lo.iary"rr-sluziJ viy"tto zariadeniách, vktor ch prijímateť

poskyuje sociálne služby át"uo ttorJ prijímateť zriadil alebo ako jedin zak|adatel

nariadenia vlády Slovenskej

vlády č. 7012020 Z. z.") na

35 zákona o sociálnych službách)

Čtárrok III.

Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Finančn; príspevok na rozpočto v rok 202I sa ministerstvo zavázuje poskytnriť

nazál<Iadeministerstvu riadne doručenej ariplnej písomnej žiadosti prijímateťa podlia

7sb zákonao ,o.álrr}.h službách u podl,u 
,s 

zi oa.. 6 zákona o sociálnych službách,

Ministerstvo sa zavánlje poskytnriť nnaneny príspevok maximálne vo vyške

špecifikovan..i uprirorr. É. t i.;to-r.luvy podťa- jeánotiivych zariadení, pre,ktoré je

tento finančn prispevok urěen : ronweíuacia finančného príspeyry,"o poslqltovanie

sociálnej stužby u riiua"niacť podmienen;fch ódkázano.sťou (ďalej len "príloha 
č, 1

tejto zmluvy"), t.;. maximalrr" uo v ške poiadovanej prijímateťom podťa jednotlivlich

zaríadeni, pre ktoré je tento finanon idspevok 1.8.:.í, špecifikovanej v písomnej

ziuaorti do*e"rr"; poáru 78b zákonao sociálnych službách.

Maximálna q ška finančného príspevku podl,a bodu ?,1 tohto članku je bližšie

konkretizovaná v prílohe č. 1 tejto ,rrrt,rry'u členení _podťa 
poskytovateťov sociálnej

služby ajednotlivy"i ,:,uraaení, prer.,orá je tento_gp*, príspevok urěen: , aje

urěená vo vyške ustanovenej u rrariuae.ri"raáv ě, 17312020 Z, z,, podťa formy sociálnej

služby v jednotliv ych zariaďeniach, st ,r[t i,y prijímateťov sociálnej služby podlia stupňa

odkazanosti fyzickej osoby rrupo.o" in"i'r}ri"t9j_osoby podťa 78a ods, 5 až7 a

110ac ods. t1 "zákoná o 
-sociálnycň 

,r"zuaón u póčt, miest v jednotlivlich

zariaďeníach, pre ktoré v písomnej ziujŇ doruěenej podia 78b zakona o sociálnych

službách prijímateť žiaďi oposk tnutie finančného-príspevku, najviac však napočet

2.2

za\ožil a ktorymi sri:

- zariadenie pre seniorov (

3.1

3.2



miest v jednotliv ých zaríaďeniach zapísaný v registri poskytovateťov sociálnYch sluŽieb

(ďalej len ,,register") podťa stavu tohto 
-zápisú 

počtu miest ku dňu uzatvorenia tejto

zmluvy, ak je tento stav nižší oproti stavu uvedenému v písomnej žiadosti doručenej

podťa § 78b zékonao sociálnych službách,

3.3 Príloha ě. 1 tejto zmluvy je neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy.

3.4 Ministerstvo sa zavázqe poskytnúť prijímateťovi finančný príspevok maximálne

v sume 332 340,00 eur 1ilovom: tristotridŠaťdvetisíc tristo Štyridsať eur), a to ÚČelovo

viazaný pre jednotl ivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, v súlade

s prílohou č. 1 tejto zmluvy.

3.5 Finančný príspevok vypláca ministerstvo zkapitoly ministerstva..formou bežného

transferu bezhbtovostným prevodom zúétu miústerstva naúčet prijímateťa uvedený

v bode 1.2 ělanku I. tejio ,Ál.ruy. Ministerstv o sa zavázllje vyplácať ťrlanČný PrísPevok

po častiach, a to štvftŤočne v pomernej časti, ktorá zodpovedá počtu kalendárnych dní

v príslušnom štvďroku, na ktoý sa tenio finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú

sociálnu službu v zariadení, a v pomemej časti, ktorá zodpovedá počtu pracovných dní

v príslušnom štvďroku, na któý sa iento finančný príspevok vyp\áca, ak ide

o ambulantnú sociálnu službu i zariadení; takto urěená pomerná ěasť finančného

príspevku je určená zo sumy finančného príspevku uvedenej v bode 3,4 tohto článku,

aak sú splnené podmienký podťa bodov 3-.I5 aŽ 3,27 tohto Článku, takto urČená

pomerná ěasť finánčného príspevku je určená zo sumy ťrnančné_ho,príspevku uvedenej

v bode 3.4 tohto článku po pomernám znižení tejto sumy podťa bodov 3,I5 až 3,27

tohto ělanku. Finančny piispivok vyplácaný podťa predchádzajúcej vety ministerstvo

vyplatí:
a) v prvom štvťroku do 10 pracovných dní od.nadobudnutia ÚČinnosti tejto zmluvY,

b) v druhom štvďroku, ak boli splnené podmienky § 78d ods. 3 zákona o sociálnych

službách, do 10 pracovných ani po nýp.u.ou*í správy o výsledku administratívnej

finančnej kontróly kpiedložený* "yt-om azoznamom podťabodu3,8 tohto

članku zaprvý sivrrrót 2021 
'aak 

bol prijímatel'ovi ministerstvom poskYtnutý

f,rnančný piispevot na rozpočtový rok 20Ž0, aj po vypracovaní správy o výsledku

administrátívnej finaněnej kontróty t záverečnému zúčtovaníu zarozPoČtový rok

2020,
c) v treťom a štvrtom štvťroku, ak boli splnené podmienky § 78d ods, 3 zékona

o sociálnych službách, do 10 pracovnýctr_ dní po vypracovaní správy o výsledku

administiatívnej finančnej kontroly k predloženým výkazom azoznamom

podťa bodu 3.ď tohto čláŇu za predciáďzajúci štvďrok 202I, ktoý je predmetom

predložených výkazov a zoznamoy.

3.6 Suma pomernej časti finaněného príspevku na jedno miesto na jeden deň na ÚČelY tejto

zmluvy sa urči ako podiel sumy finančného príspevku nazáklad2 tejto zmluvy na

rozpočtový rok na 3|ano miest-o v zariadení a formu sociálnej sluŽbY v zariadeni,

pre ktoré jl tento ťrnančný príspevok určený v prílohe č. 1 tejto zmlruvy, a počtu:

a) kalendárnych dní .r róť., zózt, na ktorý sa tento finaněný príspevok PoskYtuje, t, j,

365 kalenáárnych dní, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,

b) pracovných dni vroku 202l, naktorý sa tento finančný príspevok poskyuje, t, j,

25I pracovných dní, ak ide o ambulantnú sociálnu sluŽbu v zaríadení

3.7 Prijímateť je oprávnený použiť finaněný príspevok poskýnu|ý nazák|ade tejto zmluvy

na spolufinancóvanie ekonomicky ápiavnenyctr nákladov namzdy a odvody



Zamestnancov poskytovateťa sociálnej služby v jednotlivých zariaďeniach uvedených

v|rílohe e. t téjto ;Á;ri,pre ktoré je tento finančný príspevok určený, ato vo výške

.rre.."j pre jednotl ivé zariaáenia v tejio prílohe. Ak prijímateť alebo ním zriadené alebo

zaiožené zariadenie poskytuje súěasne pobytovu sociálnu službu a aj ambulantnú

sociálnu službu, výška n.rarroneno príspóvku na toto ,zariaďenie 
je určená v sume

ustanovenej v nariádení vlády ě. tjltiOZO Z. z, osobitne na počet miest v tomto

zariadení s po skytovaním
a) pobytovej sociálnej služby,

stupňa oďkázanosti fyzickej
a to podťa štruktťrry prljímateťov sociálnej sluŽbY Podťa

osoby na pomoc inej fyzíckej osoby na tYchto miestach

a
b) ambulantnej sociálnej služby, a to podťa štrukiliry prijímateťov sociálnej služby

podťa .t rprru odkázanosti f}zickej Ósoby na pomoc inej fyzickej osoby na I chto

miestach.

3.8 Prijímateli na overenie splnenia podmienky 
, 
vrátenia pomernej časti finančného

príspevku vyplaieného na príslujn štvťiok za neobsadené miesta v zariadení

a na ričely uyp'tui"rriu finaneného prispevku p9dr_a 78d ods, 3 písm, b) a c) zikona

o sociálnych siužbách nakaždy nuri"a,r3ri"i Stvďrot je povinn} za jednotlivé zariadenia,

pre ktoré je tento finaněn; príspevoť určen; , v ich členení podťa prílohy č, 1 tejto

zmluvy ministerstvu predložiť:
a) zozrram zamestnancov poskytovateťa soc.iálnej služby v zaťiadenl zoznam

prijimaterov sociálnej sluzby,' vykaz dennej,evidencie neposkytovania sociálnej

služby z dóvodu neuzatvorenía ,*l.rrry o poskytovaní sociálnej služby pre každé

miesto v zariadeni, ak 3 ods. 3 na.iadenia viady é. 7012020 Z. 
_z. 

neustanovuje

inak, a to v členeni poáťa prílohy č. 1 tejto zmluvy, ak id' o pobyovri sociálnu

službu v zariadeni u..it.rrrrli vykáz o počté neobsaden; ch miest a v; Ške vráten; ch

ťrnančnych prostriedkou ,u r.otrudené miesta na príslušn; ričet ministerstva,

b) zoznam zamestnancov poskytovateťa sociálnej služby v zartadení, zoznaríl

prijímateťov sociálnej služby, vykaz dennej evidencie počtu hodín poskytovanej

sociálnej služby na jědnotliq ch'miestach zodpovedajricich Štrukture Prijímateťov

sociálnej .r"zuy určenej podi,a 78a ods. 7 zákona o sociálnych službách, ak 3

ods. 3 nariadenia vlády r,. nnazo Z. z. neustanovuje inak, a to v členení podťa

prílohy e. i t..ito ,mlu.ry, ak ide o ambulantnťr sociálnu službu a srihrnn; vykaz

o poěte neob"saden; ch miest a vyške vráten; ch finarrčn;ich prostriedkov

zá neobsadené miesta na príslušn tičet ministerstva.

(ďalej len,,zozíarrly a vykazy"),

3.9 poskytnutím ťrnaněného príspevku možno spolufinancovať ekonomicky oprávnené

naklady priii-ut.ru nuÁrďy $laty) a odvody. zamestnancov prijímateťa, ako

poskytovateťa sociálnej služby v jĚanóítivych.zariadeniach, pre ktoré je tento finančny

príspevok určen; , uveden; ch u pritoh. e. i te.lto zmluvy, len ak tieto náklady vznikajir,

pre príslušn;ip"lr.yt**y druh sociálnej služby 1formu sociálnej služby v konkrétnom

zariadení, u *tuaó ,o ,áko.ro- o sociáhych službách povinne poskytovanl m alebo

vykonávanymrozsahomodbornchčinností,.ob.služn}chčinnostíaďalšíchčinností
uveden; ch v 16 ažI8 zákona o sociálnych službách alebo v rozsahu zabezpeéovania

vykonávania tychto činností alebo utvárania podmienok na ich vykonávanie, ako aj

v rozsahu einností podťa 6l ods. 9 tohto ,ikonu (lieěebno_vychovná starostlivosť,

psychologická staróstlivosť ašpeciálno_pedagogická starostlivosť) (ďalej len ako

,,hlavné činnosti").

\
\
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3.10 Finančný príspevok je účelovo určený v konkrétnom zariadení uvedenom v prílohe č. 1
tejto zmluvy, pro ktoré je finančný príspevok urěený, na pokrytie časti nákladov
namzdy (platy) a odvody zamestnancov poskytovateťa sociálnej služby, ktorí v rámci
poskytovanej sociálnej služby v tomto zariadení:
a) priamo vykonávajú hlavné ěinnosti, alebo,
b) riadia vykonávanie hlavných činností, alebo,
c) vykonávajú súvisiace pracovné činnosti, ktoré vytvárajú podmienky na riadne

vykonávanie hlavných činností, a sú nimi napr. pracovné činnosti, ktorych náplňou
je zabezpeěenie s hlavnými činnosťami súvisiacej administratívy (napr. vedenie
účtovníctva), a to len v rozsahu, ktoý je primeraný rozsahu, povahe a charakteru
vykonávaných hlavných činností v tomto zariadení.

3.1l Uzamestnanca poskytovateťa sociálnych služieb, priposudzovaní ním vykonávarých
pracovných činností aporovnatefnosti výšky finančným príspevkom
spolufinancovaných ekonomicky oprávnených nákladov na jeho mzdu (plat) aodvody
podťa § 78a ods. 2 zákona o sociálnych službách, sa na účely tejto zmluvy vychádza
zuzatvorenej písomnej pracovnej zmluvy s pracovnou náplňou, resp. opisom
pracovného miesta alebo pracovnej činnosti, jeho funkcie a zaradenia v rámci
personálnej matice aorganizačnej štruktúry zariadenia, pre ktoré je finančný príspevok
určený, ako aj ich porovnania so zákonom ě.55312003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších predpisov aznaiadenia vlády Slovenskej republiky
ě.34112004 Z, z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplňaní v zneni neskorších predpisov.

3.12 Prijímatel' je povinný použiť finančný príspevok naúčel uvedený vbode 3.7,3.9
až3,I1 tohto článku azabezpečiť, aby tento finančný príspevok použili natento účel
aj ním ztiadené alebo založené zariadenia, uvedené v prílohe č. l tejto zmluvy, pre ktoré
jetentofinančnýpríspevokurčený,vsúlades§7lods.6,§78aods.2a§78doďs.4až
20 zákona o sociálnych službách s povinnosťou dodržiavat' zmluvné podmienky,
zaktorych sa finančný príspevok poskytol a ustanovenia všeobecne závázných
právnych predpisov, a to ýhradne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených
nákladov namzdy a odvody zamestnancov poskytovateťa sociálnej služby za januén

202l až december 202I v konkrétnom zariadení uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
a to v sume zodpovedajúcej rozdielu medzi sumou vyplateného finančného príspevku
a sumou vráteného finančného príspevku za neobsadené miesta a z iných dóvodov
vyplfvajúcich z tejto zmluvy.

3,13 Podmienky použitia finančného príspevku na spoluf,rnancovanie ekonomicky
oprávnených nákladov prijímatel'a na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateťa
sociálnej služby v zariadeniach, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, sú bližšie
špecifikované v usmernení ministerstva zverejnenom na webovom sídle ministerstva:

http://www.employment.gov.slďsk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/.

3.14 Prijímatef vyhlasuje, že je oboznámený s príslušnými ustanoveniami zékona
o sociálnych službách a s nariadením vlády č.7012020 Z. z. upravujúcimi podmienky
poskytovania finančného príspevku, ktorý mu bol nazáů<lade tejto zmluvy poskytnutý,
ako aj s ďalšími všeobecne záv'aznými právnymi predpismi súvisiacimi s poskytnutím
finančného príspevku.



3.15 Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo za|ožené zariadeníe uvedené v Prílohe Č, 1

tejto zmluvy, p." ktoré je tento finančný príspevok určený (ďalej len ,,prijímateť, alebo

ním zriadené alebo za|ožené zaríadeÁie"j, nezačne poskytovať sociálnu sluŽbu

vzariadení uvedenom vprílohe ě. 1 tejto zmluvy k1.I.202I, narok naposkytnutie

finančného príspevku v pómernej časti na toto zariaďenie prijímateťovi nevznikne skór,

ako dňom skŮtočného začatii poskytovania sociálnej sluŽby v tomto zariadenÍ,

prijímateť je povinný túto skuiočnosť o nezačati poskytovania sociálnej sluŽbY

bežodkladně pisomne'oznámiť ministerstvu a písomne oznámíť ministerstvu skutoČný

deň zaěatia poskytovania sociálnej služby do 10 dní odo dňa skutoČného zaěatia

poskyovania 
^sociálnej 

služby; túto povinnosť plní prijímateť ď1 ,za zariadenia ním

zriadené alebo založéné, pró ktoré je tento finančný príspevok urČený. PouŽitie

finančného príspevku 
"u-oúdobi., 

kedy prijímateť alebo ním zriadené alebo zaloŽené

zariadenie, neposkytoval sociálnu službu v zariadeni, pre ktoré je tento ťrnančný

príspevok urěá1ý, sa považuj e zaneoprávnené použitie finančného príspevku, ak bod
^3.tja 

tohto článku neustanovuje inak. Prijímateť je povinný PredloŽiť zoznattY

avýkazy za prvý štvďrok 202I podía bodu 4.3 članku IV. tejto zmluvy a poskytnutý

finančný príspevok zamíesta, náktorých nezača| poskYovať sociálnu sluŽbu, vrátiť

na príslušny Úeet ministerstva podl'a bodu 5.4 písm. a) članku V, tejto zmluvy, ak bod

3.15a tohto článku neustanovuje inak,

3.15aU poskytovateťa ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení v Čase mimoriadnej

situácie, núdzového stavu alebó výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti

s ochorením COVID- 19 (ďalej len ,,Wizová situáciď') a v období do konca

kalendárneho mesiaca bezprost..árr. nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skonČila

Wizová situácia, sa použitie finaněného príspevku na toto zariadenie PovaŽuje za

oprávnené aj wedy, ak sa táto sociálnu ,luzba neposkyuje (poskýovanie sociálnej

služby sa pozastavi"1 ,dóvodu krízovej situácie, a tento poskýovateť sociálnej sluŽbY

prostiedníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom Prostredí

prijímateťa sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne

poiadenstvo, pomoc 
'pri 

zabézpeěovaní nevyhnutných podmienok na usPokojovanie

,anua.ry"r, zirrotrry"ť potrieb ál.bo pomoc pri nevyhnutných Úkonoch sebaobsluhY

fyzickým osobám, ktoré dovřsili vók potrebný na nárok na starobný dóchodok,

iryzióuymosobám s ťažkým zdravotn;ým postihnutím, ak bod 3.21 neustanovuje inak,

3.16 Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, po doruěení PÍsomnej

žiadosti o poskytnutie ťrnančného príspevku narozpoětový rok 202I nezaěne najneskór

do šiestich .n".iu"ou odo dňa zápiiu db registra poskytovať sociálnu sluŽbu v zariadeni

uvedenom v prílohe č. 1 tejto ,rnl,ruy, nárók na finaněný príspevok pre toto zatriadenie

nevzniká. pouzitie finančněho príspevku pre zariadenie uvedené v predchádzajúcej vete

sa považuje zaneoprávnené použitie finančného príspevku s povinnosťoujeho vrátenia

v plnej poskytnutej výške podra bodu 5.4 písm. a) članku V. tejto zmluvy,

3.17 Ministerstvo je povinné vyplácanie íinaněného príspevku pod|'a bodu 3.4 tohto ČláŇu

pre zariadenié uvedene vbode 3.16 tohto ělánku zastaviť, pričom výŠka vYPlácaného

finaněného príspevku pre ďalšie zariadeníapodťa prílohy ě. 1 tejto zmluvY, v ktorých je

naďalej po.tyóuurrá sociálna služba, sa z tohto dóvodu nemení.

3.18 Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo za|ožené zariadeníe, po uzatvorení tejto zmluvy

skonoiposkytovanie sociálnej služby vo všetk;ých zariadeniach uvedených v Prílohe Č, 1

tejto zmluvy, požiadapríslušný vyš-ší územn;i celok o výmaz z registra pre všetky tieto

zariadenia uvedené v prílohe e . i te;to zmluvy alebo prísluŠný vyŠŠÍ Územný celok

l _- -, 

-- 
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z vlastného podnetu rozhodne o výmaze poskytovate]]a sociálnej služby z registra alebo
vymaže zregistra všetky zariadenia uvedené vprílohe č. 1 tejto zmluvy, nárok
na finančný príspevok pre tieto zaiadenia odo dňa skončenia poskytovania sociálnej
služby zaniká. Prijímateť je povinný v takomto prípade zučtovat' použitie finančného
príspevku podťa bodu 4.5 ělánku IV. tejto zmluvy za každé zariadenie podťa prílohy
č. 1 osobitne a je povinný vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci
zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto
zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa skoněenia poskytovania sociálnej služby
v týchto zariadeniach.

3.19 Ak prijímateť, alebo nímzríadené alebo založené zariadenie po uzatvorení tejto zmluvy
požiada o výmaz z registra niektorého zo zariadení uvedeného v prílohe č. 1 tejto
zmluly alebo príslušný vyšší územný celok z vlastného podnetu rozhodne o výmaze
zregistra poskytovateťa sociálnej služby alebo vymaže zregistra niektoré zozariadení
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, nárok na finančný príspevok pre toto zariadenie
odo dňa skoněenia poskytovania sociálnej služby zariká. Prijímateť je povinný
predložiť ministerstvu písomné oznámenie o skončení poskytovania sociálnej služby
s uvedením dňa skončenia poskytovania sociálnej služby a predložiť aktuálny výpis
z registra. Prijímatel' je povinný za zaňadenie podťa prvej vety predložit' zoznaffly
avýkazy podťa bodu 4.4 článku IV. tejto zmluvy za štvďrok, na ktorý mu bol finančný
príspevok vyplatený a záverečné ztlčtovanie použitia finančného príspevku podťa
bodu 4.5 článku IV. tejto zmluvy a je povinný vratiť nevyčerpaný finančný príspevok
vyplývajúci zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a)
článku V. tejto zmluvy najneskór do 30 dní po skoněení štvďroka, na ktoý bol finančný
príspevok vyplatený.

3.20 Ministerstvo je povinné vyplácanie ťrnančného príspevku podl'a bodu 3.4 tohto članku
pre zariadenie uvedené v bode 3.19 tohto článku zastaviť odo dňa skončenia
poskytovania sociálnej služby, pričom výška vyplácaného finančného príspevku
pre ďalšie zariadenia podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy, v ktorých je naďalej poskytovaná
sociálna služba sa z tohto dóvodu nemení.

3.2I Ak prijímatef, alebo nimzriadené alebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
pozastaví poskytovanie sociálnej služby v niektorom zo zariadení, pre ktoré je tento
finančný príspevok určený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, je povinný túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu spolu s preuktízaním dóvodu tohto
pozastavenia a uvedením predpokladanej doby trvania tohto pozastavenia; prijímateť je
povinný bezodkladne písomne oznžtmiť ministerstvu aj ukončenie pozastavenia
poskytovania sociálnej služby. Vážnosť dóvodu pozastavenia poskyovania sociálnej
služby posudzuje ministerstvo azáver tohto posúdenia písomne oznamuje prijímateťovi.
Narok na finančný príspevok pre toto zariadenie počas doby pozastavenia poskYovania
sociálnej služby po dobu dlhšiu ako tri pracovné dni, od prvého nasledujúceho dňa po
uplynutí týchto troch pracovných dní, zaniká; to neplatí, ak dóvod pozastavenia
poskytovania sociálnej služby ministerstvo posúdi ako véžny. Nárok na finančný
príspevok pre zariadenie počas doby pozastavenia poskytovania sociálnej služby dlhšej
ako 90 dní, od prvého nasledujúceho dňa po uplynutí týchto 90 dní, zaniká, aj ak dóvod
tohto pozastavenia je vážny; bod 3.15a tohto článku nie je touto úpravou dotknutý.
Prijímateť je povinný predložiť zoznamy avýkazy podťa bodu 4.3 článku IV. tejto
zmluvy aposkytnutý finančný príspevok zamiesta vzariadení, vktorom pozastavil
poskytovanie sociálnej služby a toto pozastavenie je spojené so ztánikom ntíroku na
finančný príspevok podťa tretej a štvrtej vety, za dobu tohto pozastavenia vrátiť



na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy, ak bol

finančný príspevok ministerstvom vyplatený,

3.22 Ministerstvo zníži opomernú časť vyplácanie finančného príspevku podťa bodu 3,4

tohto članku pre iariadenie urreaene v bode 3.21 tohto článku a za podmienok

uvedených v bode 3.21 tohto članku za predpokladl, že finaněný príspevok na obdobie

pozastavenia poskytovania sociálnej služby nebol vyplatený,

3.23 Akprijímatel', alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy

na základe vykonaného zápisu do registra, zníži po.čet miest v zariadení, pre ktoré je

tento finančný príspevok určenli v iritotre č, 1 1ejto zmluvy na ziklade zápisu do

registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti Ó poskytnutie finančného príspevku

na rozpočtor,ý ,ot zbzi, oprotí stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti, nárok

napomemú časť finančného príspevku na.,tentl 3yížený 
poěet.mie;t,_odo dňa zápisu

zníženíapočtu týchto miest vregistri, zaniká. prijímateť je povinný písomne oznžtmiť

túto skutočnosť ministerstvu, p..áloziť ministerstvu aktuálny výpis zregistra, PredloŽiť

zoznamy avýkazy a poskýnutý finaněný príspevok v pomemej časti za znížené miesta

podťa p*.j u.týl ratiť nipristusny účeiministerstva podťa bodu 5.4 písm, a) članku V,

tejto zmluvy.

3.24 Mín\sterstvo je povinné výšku vyplácaného finančného príspevkupodťa bodu 3,4 tohto

článku pre žaríudenie uvedene v bode 3.23 tohto članku znižíť o pomernú časť za

znížený počet miest v tomto zariadeni v štvďrokoch nasledujúcich Po Štvďroku,

v ktorom prijímateť predložil zoznamy avýkazy a vrátil na príslušný účet ministerstva

túto pomernú časť finančného príspevku za ,zaríadenie 
uvedené v bode 3,23 tohto

ělánku, pričom výšku vyplácaného finančného príspevtu 9o j9|r9 znižení o túto

pomernú časť ministerstvo písomne oznámi prijímateťo.vi, výška vyplácaného

finančného p.i.p.ut, pre zariadenia podťa prílohy č. 1 tejto.zmluvy, vktoqých je

naďalej portyto'uurrá sóciálna služba s nezmenenym počtom miest sa z tohto dóvodu

nemení.

3.25 Ak prijímatef, alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, poskyuje vjednom

objekte sociálnu službu vo viacerych druhoch zariaďenípodťaprílohy ě_, 1 tejto zmluvy,

pre ktoré je finančný príspevok ureeny azníži počet miest v jednom druhu zariadenia,

priěom navýši o ten-istý počet miest miesta v inom druhu zariaďenia na zák|ade záPisu

do registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti o poskytnutie finančného

príspevku na rozpočtový rok 202t oproti stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti,

nárok na finaněný príspevok pre zaiádenie, ktoré znížilo počet miest, v pomernej časti

na tento znížený" §oěei miesi odo dňa zápisu zniženía počtu týchto miest uvedeného

v registri zaniká. i,rijímateť je povinný píiomne oznrámiť túto skutoČnosť ministerstvu,

predložiť ministersivu akiuáiny uýpi, zre,gistra a predložiť zoznamy avýkazy

za obdobie, v ktorom poskýoval-ro.iuln, službu s počtom miest v zariadení uvedeným

v prílohe č. 1 zmluvý a za obdobie so zníženým počtom miest u zariadeni v tom

štvrtroku, v ktorom zmena počtu miest nastala s povinnosťou vrátenia nevyčerpaného

finančného |dspevku vyplývajúceho zvýkazov azozíLamov na príslušný účet

ministerstvu poaiu bodu 5.4 pi.-. a) članku V. tejto zmluvy. prijímateťovi uvedenému

v prvej vete nárok na poskýnutie dnančného príipevku v pomernej časti na navýšené

miesta v inom druhu zaríadeniav tomto objektÓ, pre ktoré je finaněný PrísPevok urČený

podťa prílohy č. l tejto zmluvy, nevzniká,

\
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3.26 Ministerstvo je povinné vyplácan; finančn; príspevok podťa bodu 3.4 tohto Článku

prezariadenie uvedené vbode3.25 tohto článku znižiť opomernťt časť vštvďrokoch
nasledujricich po štvďroku, v ktorom prijímateť predložil zozrtamy avykazy awáti|
na príslušn/ ričet ministerstva pomern ěasť finančného príspevku vypl vaj cu
zo zniženia poětu miest v zariadeni podťa bodu 3.25, pričom q šku vyPlácaného

finaněného príspevku po jeho znížení o trito pomernri časť ministerstvo písomne oznŽtmi

prijímateťovi. V ška vyplácaného finančného príspevku pre zariaďenia podťa prílohy

8. t t".;to zmluvy, v ktoqfch je naďalej poskytovaná sociálna služba s nezmenen}m

počtom miest, sa z tohto dóvodu nemení.

3.27 Ak ministerstvo zistí také porušenie povinností prijímatel'a vypl vajricich ztejto
zmluvy, ktoré zakladá oprávnenie ministerstva v srilade s bodom 7.5 článku VII. tejto

zmluvy odstripiť od zmluvy, pozastavi vyplácanie finančného príspevku. V príPade, Že

ministerstvo od zmluvy z tohto dóvodu odstripi, nárok na finančn; príspevok zanikne

odo dňa pozastavenia vyplácania finančného príspevku.

3.28 Poskytnutie finančného príspevku na základe tejto zmluvy sa povaŽuje v zmysle zákona

é.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov

(ďalej len ,,zákon o f,rnaněnej kontrole a audite") za poskytnutie verejn ch financiÍ,

na ktoré sa vďahuj príslušné ustanovenia tohto zékona.

3.29 Finančny príspevok je zlučiteťny s podporou poskytnutou ztozpoětu obce, rozpoČtu

vyššieho rizemného celku, štrukturálnych fondov Európskych spoloČenstiev alebo

štátneho rozpoětu, okrem tohto finančného príspevku, pokiať to pravidlá Pre
poskltnutie tychto podpór nevylučujír.

3.30 Ustanovením bodu7.l článkuVII. tejto zmluvy, ktoré upravuje uzatvorenie tejto

zmluvy na dobu určitri, ato od ričinnosti tejto zmluvy do 15. februára 2022, nie sri

dotknuté práva a povinnosti zmluvn; ch strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majri

zmluvné strany právo si uplatniť aj po 15. februári 2022, Tieto práva apovinnosti
zmluvnych strán ostávajuzachované aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

3.31 Ministerstvo je oprávnené vyplatenie finančného príspevku alebo niektorej jeho Časti

podťa bodu 3.4 tohto článku, určeného pre konkrétne zariadenie podťa prílohy Č. 1 tejto

zmluvy pozastaviť do doby pokiať:
a) prijímatel', ktorému ministerstvo poskytlo finančn príspevok na rozpoČtoq rok

2020, nepredloží závereěné zričtovanie finančného príspevku so Štátnym rozpoČtom

do 15. februára 202I a nevráti na príslušn} ričet ministerstva nevyČerpan} finanČny
príspevok vypl/vajrici z tohto zuětovanía, neoprávnene použit finanČny príspevok
na rozpoětovy rok 2020 av}nosy zposkytnutého finančného príspevku
na rozpočtovy rok 2020,

b) prijímateť nepredloží zozíamy a vykazy podl'a bodu 3.8 članku III. tejto zmluvy
zapwy, druh , alebo tretí štvrt'rok2021,

c) vo vykazoch azoznanoch podťa bodu3.8 člankuIII. tejto zmluvy zaprvy, druh ,

alebo tretí štvrt'rok 202I, ktoré predloží prijimateť v termíne stanovenom zmluvou,
neodstráni zistené nedostatky,

d) prijímateť nevráti pomernri časť finančného príspevku vyplateného na prísluŠn;

štvďrok za neobsadené miesta v zariadeni podťa 78d ods. 12 a 13 zákona

o sociálnych službách a podťa 1 a 3 nariadenia vlády ě. 7012020 Z. z v zmYsle

predložen}ch vykazov azozrramov podťa bodu 3.8 článku III. tejto zmluvY,

\
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e)poskytovatersociálnejsluŽbymáevidovanédaňovénedoplatkyumiestne
príslušnéhosprávcudane,nedoplatkynapoistnomnaverejnézdravotnépoistenie,
nedoplatky na poistnom_ "u...".1áre 

poistenie a nedoplatky na povinn; ch

|rispevtolh na starobné dóchodkové sporenie,

0 je podanorgánom verejnej .o.i poan et-na vymazprijímateťa, ako poskyovateťa

sociálnej stužby v zariadení,pr. í;dré j" finan9ny príspóvok urěen; , z registra alebo

podnet nuryÁrprijimatet,om ,.iua"rreno alebč ia|oieného zariadenia, pre ktoré je

finančn príspevok uróeny,,zr"giriru, ut"bo podnet.navymazprijímateťa alebo ním

zriadeného Jebo za.oženého ,*|uí"niu,pá nore je finaneny príspevok určen},

z registra len v časti jeho oprávn",iu na póskytouu"i, sociálnej služby v niektorom

zo zariadení uveden; ch v prílohe e. r te3io 
"4"uy: 

alebo 
" 

poikyto.\oateťa sociálnej

služby u r.onr.rJt roá zaríideni,pr. Li"ie je finanon;1 príspóvok urěen; , je podan

podnet ,ru t*t ot., plnenia poa'Ái."ot ia záp\s dá registra poěa9 poskytovania

sociálnej služby a povinnos,í ;;; ňa_teťa sociaí""i ,"r"zuy, podnet úradu pre

dohťad nad zdravotnou ,turorit-ió,ťo" na q kon áohťadu nad poskytovaním

zdravotnej starostlivosti urorrur", 
-ol,t,ouutár,t"3 

starostlivosti alebo podnet

príslušnému orgánu verejného ;d;"ň;i;" p"dr.a s r: ods, 4 pís_m, a) a b) zákona

ě.35512001 Z. z. o ochtane, podpore a rozvoji verejného zdravía a o zmene

a doplnení niektorych z,a\oi9i, Tu tont olu plnenia hygienic ch podmienok

g) i:. Ť;,ffi:TiT.:rll'll; ',,uu.nému 
alebo zaloŽenému zariadeniu, ako

povinnému,;;di. exekučné konanie alebo sa voči nemu vedie trestné konanie

a trestná činnosť priamo ur.uo 
^ 

n.p,iamo srivisí s plnení,. TJt9 zmluvy alebo

predmetom^ úi*"rti poskyovit.fu' ,o,iar",3 sluzby v zariaďení, pf ktoré je

finančn PrísPevok určen , , 1 i' ___ _ -^,'.^_onÁhn mnnitorinsu dodržiavania
h) prebieha vyirodnocovanie v sledkov z vykonaného monitoringu

plnenia ,urr;;;i n.iiiil"řr",r rďč ,^r,ruy podťu članku VI tejto zmluvy, alebo

odstraňovanie zisten; ch p"*#i-pt"*ia zmluvn ch zá'ázkov vypt; vajricich

z tohto vykonaného monitoringu,

čHnok IV.
Práva a povinnosti zmluvn ch strán

4,tPrijímateťsazav.ázujepoužit..9ost.vtlut|.f]i**lríspevokvsrilade.spodmienkami
ustanoveny.iTrutárre'o sociáln},í, ,t,žua,h, v ryri.adóní 

vlády a v tejto zmluve a na

ričel, na ktoni je finaněn.í p.irp;;;k 
-p"ai,u. 

bo$u 2.2 članku IL tejto zmluvy

poskytovan y 'uiu spolufinanó";;; sociálnej ,t"zuy v zariadeniach uveden ch

v prílohe č. 1 tejto zmluvy,

4.2 Prijímateť je povinn; predložiť ministerstvu Zoznarrly avykazy .podťa 
bodu 3,8

člankulll. tejto zmluvy ,u p*j,;r"h' a ftetí,šwďrok 202l avrátiť ministerstvu

nevyčerpan 
'eu.t nrrurrčnéhó pii,p"ň za príslušn štvďrok v zariadení v ělenení

podťa jednotlivlic h zaríadeni .ru.JJni,r, u p,itot,"^e,i t,3to zmluvy v sťrlade s 78d

ods. 4 
^ž 

B:;i:;T# *r;r, rr"zua.r, u t u 3 nariaáenia vládY č, 7012020 Z, z'

a v zmysle ur*."r*ru .irrirt."á--t p,"áHudu"i" q kazov azo'íamov podťa

bodu 3.8 članku III. tejto ,^tuuyláp* , d_rry atretištvďrok rozpočtového roku 2021

zverejneného na webovom sídle ministerstva:

\u

\'{

1
n

\
\
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Prijímateť je Povinn} predložiť zoznaíTly avykazy podl'a predchádzajricej vety
najneskór do 10 pracovn; ch dní nasledujticeho štvďroka po štvrt'roku, na ktor; bol
finanČn;f Príspevok vyplateny. Neoddeliteťnou sričasťou vykazov azoznamov za prvy,
druhY atretí Štvrt'rok 202l je štatutárnym zástupcom prijímatefa podpísané a odtlačkom
PeČiatkY Prijímateťa opatrené čestné vyhlásenie. Nevyčerpan]í finančny príspevok
zdóvodu neobsadenych miest vzariadeni. alebo zdóvodov uvedenych vboael.ts,
3.16,3.18, 3.19, 3.23,3.25 a3.27 článkuIIL tejto zmluvy vypl;fvajrici zvykazov
azoznarnov PredloŽenych za predchádzajrici/predchádzajuce štvrt'roky rozpočtového
roka202l prijímateť vráti na príslušny ričet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) článku
V. tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany beru na vedomie, že použitie finančného príspevku podlieha povinnému
roČnému zričtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spósob určuje pokyn Ministerstva
ťrnancií Slovenskej republiky nazučtovanie finančnych vzťahov so štátnym rozpočtom
Pre ristredné orgány štátnej správy, príspevkové arozpočtové orgarizácie,
Podnikateťské subjekty, neziskové organizácie aďalšie subjekty, ktoqím boli
poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

4.4 Prijímateť je povinn predložiť zoznalTly avykazy za štvrty štvrt}ok azávereěné
zriětovanie pouŽitia finaněného pdspevku vyplateného na rozpočtovy rok 202I a vrátiť
nevYČerPanri Časť finančného príspevku vypl; vajricu zo zoznamov avykazov
a nevYČerPanri Časť finanČného príspevku vypl; vajricu zo záverečného zučtovania
Podťa jednotliv; ch zariadení uveden ch v prílohe č. 1 tejto zmluvy v srilade s 78d
ods.4 aŽI3 zákona osociálnych službácha 1 a 3 nariadenia vlády č.7012020 Z. z
sPÓsobom podťa bodu 4.3 tohto článku zmluvy a v zmysle Usmernenia ministerstva
k zťrČtovaniu finanČného príspevku poskytnutého na rozpočtoq rok 202I zverejneného
na webovom sídle ministerstva:

httP:/Áwvw.employment.gov.sVsk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzb}r/.

Prijímatel' je povinn; predložiť zoznamy avykazy zaštvrty štvrt'rok 202I azáverečné
zriČtovanie podťa prvej vety v termíne od 1. januára do 15. februara 2022.
Neoddeliteťnou sričast'ou zoznamov avykazov a záverečného zuětovania podťa
Predchádzajricej vety zarozpočtovy rok 202l je štatutárnym zástupcom prijímateťa
PodPÍsané a odtlačkom pečiatky prijímateťa opatrené ěestné vyhlásenie. Névyeerpany
finanČnY Príspevok alebo jeho časť vypl; vajricu zpredloženych vykazov azoznarnov
azávereČného zriČtovania prijímateť vráti na ričet ministerstva podl'a bodu 5.4 písm. b)
Članku V. tejto zmluvy a v}nosy na ričet podťa bodu 5.4 pí.-. c) článku Ý. t".;tó
zmluvy.

4.5 Prijímateť Predkladá záverečné zričtovanie aj za zariadenie, u ktorého došlo k zaniku
oPrávnenia Poskytovateťa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu v tomto
zariadenÍ, v Priebehu rozpočtového roka, a to na základe vymazu zregistra, čím došlo
k skonČeniu poskytovania sociálnej služby v tomto zariidení, a to najneskór do 30
kalendrárnych dní po skončení štvrt'roka, na ktory bol finančn; príspevok vyplateny.
NevyČerpany finančny príspevok vypl; vajrici zo zttětovania vráti piijímatel' na ričét
ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) člrinku V. tejto zmluvy, q nosy z poskytnutého
finanČného príspevku vráti na ričet podťa bodu 5.4 písm. c) článku V. tejto zmluvy.
Závereěné zričtovanie vtermíne od 1. januára do 15. februára 2022 piijimateť Ža
zariadenie podťa prvej vety nepredkladá.
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4.6 Prijímateť je povinn viesť_alebo zabezpečíť vedenie evidencie počtu neobsaden ch

miest v zariadenípodťa 78d ods. 12 uirc ,akona o sociálnych službách a 1 a 3

nariadenia vlády č.7012020 Z.;., ak 3 ods, 3 nariadenia vlády č,7012020 Z, z,

neustanovuje inak, v členení poár, ;.j"otliu.ich zariadení podťa PrílohY Č, 1 tejto

zmluvy, aak zariad"nie po,kY"P "iču"" 
pótl,to"u sociálnu službu aj ambulantnri

sociálnu službu, na toto zaríadeníěosobitne ná miesta v zariadeni s pobytovou sociálnou

službouaosobitnenamiestau,*iua""isambulantnousociálnouslužbou,ktorá
obsahuje
a) dennri evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dóvodu neuzatvorenia zmluvy

o portytouuni sociáhej, .lrÁi pre uaiďe miesto v zariaďení príslušnej formy

sociálnej služby v zariadeni" Jr.i.ni podťa prílohy č, 1 tejto zmluvy, pre ktoré je

finančn; príspevok urěen},

b) dennri .liJJ.r.i, počtu hodín poskyovanej sociálnej službY jednotliqi'm

prijímateťom u,,'b.riurrt rej sociálnej stužby ,v zaríadení, vrátane vyznačenia času

príchodu a ěasu odchodu p.i:i."1Ěr" .o.iar"3 služby _ prítomnosť prijímateťa

sociálnej služby od... do.,. u p.iri.rsrrom dni; poeet nóain poskytovanej sociálnej

služby v príslušnom dni s koÁetizáciou ěasu príchodu a času odchodu (prítomnosť

od... do...) musí byt, osvedeen.. páani.".- r.;dnótliv ch prijímateťov.sociálnej služby

v tomto ili; a prijímateť *.iar*: stuzuy vzhťadom na svoj zdravotny stav sa

nemóže sám podpísať, móže v jehó mene ana zák1ade potvrdenia ošetrujriceho

lekara o jeho zdravotnom'- sta]ve, podpísať trito dennťr evidenciu aj jeho

sprevádzajrica osoba v príslušnom dni,

4.7 prijímateť je povinn; do 10 pracovn;fch dní písomne oznámiť ministerstvu všetky

zmeny,ktoré by mali vplyv na naroí< na poskytnut finančn; príspevok alebo jeho

v šku a ktoré by mohli pri. ."}-6r, 
aní )adrianycň alebo neoprávnene použit ch

finančn}ch prostriedkov zhóršiť poziciuministerstva, ako veriteía alebo vymožiteťnosť

jeho pohťadávky. Najmá j9 9rijilateť |ovinn oznámíť ministerstvu skutoěnosti, ktoré

majri alebo *oio.ut,u rrart"áoi )a"iLprijímateťa, ako poskytovateťa sociálnej služby

v zariadení, pre ktoré je finančn nr*.":l určen , jeho transformácill, zltňenie alebo

splynutie s in;im subjektom, .kon ..ri. alebo prerušenie poskytovania sociálnej služby

poskytovat"ť;; ,o"ian..i ,i rzuy u zariadeni, pre ktoré je finančn; príspevok určen;

v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
_ 
zmenu štatutárneho orgánu prijímateťa, zmenu jeho

adresy/sídla, Zmenu jeho bankouJno spojenia, zmenu-miesta poskytovania sociálnej

služby, zmenu počtu miest,

4.8 Prijímateť je povinn predložiť závereěné zričtovanie poskytnutého finančného

prispevku só štatnym rózpočtom do 15, februára 2022,

4.9Zahospodárne,efektívne,itčelnéaričinnépoužitieposkytnutéhofinančnéhopríspevku
zodpovedá jeho prijímateť. prijímateť je zaroveň. povinn} zabezpeéiť riadne vedenie

ričtovníctva o skutočnostiach t dň;ť sa čerpaniá. finanEného príspevku podťa 78d

ods.20zákonaosociálnyct,.tuzua.nvsriladesoztíkonomé.431l2002Z.z.
o ťrčtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o itětovníctve"),

4.10Kontroluhospodareniasfinančnympríspevkomaefektívnosť,ričelnosťaričinnosťjeho
použitia, ,rar""" dodržiavaniu' ,iJrrou.,,y,t, podmienok, za ktor; ch sa finančn;

príspevok podťa tejto zmlwy po.tytoL áprr.rriu zmluvn; ch povinností prijímateťa

podťa tejto zmluvy, si vyhr"d,ň; i,Yk" iiu.x ministerstvó aj v sirlade s osobitn mi

právnymi predpismi. prijímateť u.ri" ,ru vedomie, že na kontrolu použitia finančného

príspevku, vymáhanie neoprávnene použitého ťrnančného príspevku alebo neoprávnene
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zadržiavaného finaněného príspevku sa vzťahuje režim upravený v osobitn;fch PrávnYch
predpisoch (napr. zákon oiozpočtových pravidlách, zákon ofinanČnej kontrole

a audite). kontrolná pósobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.

4.II prijímateť je povinný bezodkladne po vyžiadaní ministerstva preukázať PoskYtovanie
soóialne; siuz-by v zariadeni podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy na zák|ade písomnej

zmluvy 
-o 

poskýtovaní sociálnej služby uzavretej s prijímatel'om sociálnej sluŽbY Podťa

§ 74 ods. Ž pism. e) zákona o sociálnych službách spolu s právoplatným rozhodnutím

Ó odkázanosti tohto prijímateťa sociálnej služby na sociálnu službu v zariadenÍ, ktoré

bolo podkladom nauzatvorenie tejto zmluvy.

4.I2 prijimateť berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať

dokumentáciu súvisiacu s použitím finančného príspevku je povinný strPieť výkon

kontroly zo strany oprávnených osób.

ČHnok V.
Ostatné ustanovenia zmluvy

5.1 prijímateť berie na vedomie, že výnosy z finančného príspevku sú Príjmom Štátneho

roipočtu. Výnosy z finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok

a nóoprávn.rr" po,rzitY finančný príspevok je prijímateť povinný bezodkladne vrátiť

ministerstvu podťa bodu 5.4 tohto článku.

5.2 prijímateť je povinný predložiť zoznamy avýkazy za prvý, druhý atreti Štvďrok

vyňotovené v sulade s bódom 4.2 ěláttkulV. tejto zmluvy v členení podťa jednotlivých

zariadení uvedených vprílohe č. 1 tejto zmluvy, aak zariadenie poskYuje súČasne

pobyovú sociálnu službu aj ambularrtnú sociálnu službu, na toto zariadenie aj v Členení

podi'a pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby. NevyČerPaný finanČný

prispevok z dóvodu neobsadených miest v zariadeníje prijímateť povinný vrátiť na ÚČet

ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) tohto čláŇu.

5.3 prijímateť je povinný predložiť zoznamy avýkazy za štvrtý Štvrt'rok azávereěné

zúltovanie porrZitiu finančného príspevku vyhotovené v súlade s bodom 4.4 Članku IV.

tejto zmluvy v členení podťa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe Č. 1 tejto

,-lurry, aak zaríadenie poskytuje súčasne pobYovú sociálnu službu aj ambulantnú

sociálnu službu, na toto zariadenie aj v členení podťa pobytovej sociálnej sluŽbY

a ambulantnej sociálnej služby. Nevyčerpaný ťrnančný príspevok v zariadeni

vyplývajúci Ž ročného zúčtovania je prijímateť povinný vrátiť na ÚČet ministerstva

podťa bodu 5.4 písm. b) tohto članku.

5.4 Výnosy z poskýnutého finančného príspevku, nevyčerpaný finanČný PrísPevok
u n.opiáun*" použitý finančný príspevok sa prijímateť zav'ázťle pollkázať

bezhotovostným prevodom na príslušný účet ministerstva takto:

a) nevyčerpaqf finančný príspevok z dóvodu neobsadených miest a za miesta Podťa
bodu 3.15, 3.16,3.18, 3.19,3.21,3.23,3.25 a3,27 élánkuIII. tejto zmluvy na

základe predložených výkazov a zoznamoy za prvý, druhý_alebg ,tretí štvďrok
poukazovaný v roku 202I na účet ministerstva vo formáte

s variabilným symbolom VS: 00l3l3202l
symbolom Šs: o++gz02l0x, kde x špecifického symbolu bude číslo

ktoqý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na Účet ministerstva,

a špeciíickym
štvďroka, za
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b) nevyčerpany finančny príspevok z dóvodu neobsadenych miest a za miesta podťa
bodu 3.18,3.I9,3.2I,3.23,3,25 a3.27 článkuIII tejto zmluvy, na záklaďe
predložen ch vykazov za štvrty štvťrok a nevyčerpany finančn; príspevok
vyplyvajrici zo záverečného zilětovaria finaněného príspevku poukazovany
v termíne od 1. ianuara ja_15. februára_2022 na ričet ministerstva vo formáte IBAN:

s variabiln}m symbolom VS: 0013132021
a špeciíickym symbolom SS: 0448202|00,

c) vynosy z poskytnutého finančného príspevku (rozdiel medzi rokom, vzniknut}m
zo sumy poskytnutého finančného príspevku po odpoěítaní alikvotnej časti poplatku
za vedenie ričtu prijímateťa, príp. celého poplatku) noukazovanó lraineskór
do 15, fehn,ára 2022, na ričet ministerstva vo formáte

i variabiln; m symbolom VS: 00|3132021 a špecific im symbolom
SS:0448202100,

d) neoprávnene použiq finančn;f príspevok, najneskór do troch kalendárnych dni
odo dňa doručenia písomnej vyzvy na vrátenie neoprávnene použitJlch finančnÝch
prostrieclkov pd ryinislgrstva na ričet ministerstva vo formáte

s varrabilnym symbolom VS: 0013132021 a špecifick;fm
symbolom SS: 044820211|.

5.5 Pred poukázaním vynosov z finančného príspevku, nevyčerpaného finančného
príspevku alebo neoprávnene použitého finančného príspevku na ričet ministerstva je
prijímatef povinn} zaslať písomnou formou avízo s uvedením reg. ěísla tejto zmluvy
a vyšky finančnych prostriedkov, ktoré vracia na príslušn} ričet ministerstva, v členení
podťa jednotlivych zariadení uvedenych v prílohe č. 1 tejto zmluvy na adresu sídla
ministerstva uveden v bode 1.1 čláŇu I. tejto zmluvy.

5.6 Nevyčerpané finančné prostriedky sa podťa 8a ods. 7 zákona o rozpočtoqfch
pravidlách nevracajti, ak ich suma nepresiahne 5,- eur (slovom: páť eur).

5.7 Nedodržanie podmienok, zaktor ch sa finaněny príspevok poskytol, sa bude považovať
za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podťa ustanovenia 31

zékona o rozpoětovych pravidlách.

čHnok VI.
Monito rin g do držiavania plnen ia záv ázkov p rij ímat e|' a z tejto zmluvy

6.I Ministerstvo v srivislosti s poskytnutym finaněn m príspevkom a dodržiavaním
podmienok, zaktorych sa poskytol a plnením závázkov prijímateťa podťa tejto zmluvy,
je oprávnené prostredníctvom oprávnen}ch štátnych zamestnancov v služobnom rade,

ktorlm je ministerstvo (ďalej len ,,oprávnení zamestnanci ministerstvď'), kedykoťvek
vykonávať monitoring dodržiavania plnenia závázkov prijímateťa alebo ním zriadeného
alebo za\oženého zariadenía ztejto zmluvy pri poskytovaní sociálnej služby
v konkrétnom zariadení, pre ktoré je finančny príspevok určen} v srilade

s ustanoveniami bodov 6.3 a6.4 tohto članku.

6,2 Prijímateť je povinny pri v; kone monitoringu na zák|ade bodu 6.1 tohto článku
umožniť alebo zabezpeěiť oprávnenym zamestnancom ministerstva vstup do objektov
zariadení, v ktor ch sa poskytuje sociálna služba, uveden; ch v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
predložiť požadované doklady, informácie, lrysvetlenia s visiace s vykonávanym
monitoringom a poskytnriť požadovanri s činnosť.
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6.3 Monitoring podťa bodu 6.1 tohto článku sú oprávnení zamestnanci ministerstva
oprávnení vykonávať za prítomnosti štatutárneho orgánu prijímateťa alebo aspoň
jedného zamestnanca poskytovateťa sociálnej služby v konkrétnom zaiadení, pre ktoré
je finančný príspevok určený

6.4 Skutočnosti zistené výkonom monitoringu podťa bodu6.1 tohto článku ministerstvo
písomne oznámt prijímatel'ovi spolu s uvedením zistených porušení konkrétnych
závázkov prijímatelia ztejto zmluvy apodťa povahy azávažnosti týchto zistených
porušení, aj s uvedením prípadnej lehoty pre prijímateía na ich odstránenie, a to

do 20 pracovných dní po ukončení tohto monitoringu.

článok VII.
Platnost'zmluvy a spósob ukončenia zmluvy

7.| Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy do l5. februara 2022.

7 .2 Táto zmluva zanikne pred uplynutím doby dohodnutej v bode 7.1 tohto článku aj:

a) nazáklade písomnej dohody zmluvných strán,

b) zánikom oprávnenia na poskýovanie sociálnej služby v zariadeniach uvedených
v prílohe č. 1 tejto zmluvy prijímateťovi alebo ním za|oženému alebo zriadenému
zariadeniu podťa § 68 ods. 3 zžkona o sociálnych službách, a to odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra alebo odo dňa výmazu
z registra,

c) písomnou výpoveďou tejto zmluvy zo strany prijímateťa alebo ministerstva,
d) odstúpením od tejto zmluvy zo strany ministerstva.

7.3 Prijímatef a ministerstvo sú oprávnení vypovedať túto zmluvu na základe písomnej
výpovede kedykoťvek aj bez uvedenia dóvodu. Výpovedná doba je 30 dní a začina
plynút' prvým dňom kalendarneho mesiaca, ktoý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

7.4 Uplynutím výpovednej doby táto zmluva zaniká. Prijímateť je povinný zúětovať
f,rnančný príspevok poskytnutý do doby uplynutia výpovednej doby a vrátiť
ministerstvu poskýnutý finančný príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou
najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej doby.

7.5 Ministerstvo je oprávnené odstripit'od tejto zmluvy v prípade, ak:

a) ričel poskytnutia finančného príspevku zanikne alebo bol zmareny z dóvodov
na strane prijímatel'a,

b) prijímateť uviedol v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku alebo
v dokumentoch, ktoré sri jej prílohou nepravdivé alebo ne plné daje, a nejde len
o formálne ridaje, ktoré nemajri vplyv na narok na finančn; príspevok alebo jeho
vyšku,

c) prijímateť nesplnil oznamovaciu povinnosť podl'a bodu 4.7 článku IV. tejto zmluvy,
d) ministerstvo zistí závažné nedostatky pri hospodárení s finančnym príspevkom

a efektívnosti, ričelnosti alebo ričinnosti jeho použitia v konkrétnom zaňadeni podťa
prílohy č. l tejto zmluvy, pre ktoré je finančny príspevok určen; alebo závažné,
resp. opakované nedodržiavanie plnenia závázkov prijímatel'a ztejío zmluvy,

e) prijímateť bez závažného dóvodu nepredložil štvrt'ročné zoznamy avykazy
spósobom a v termíne podlia bodu 4.2 a|ebo 4.4 článku IV. tejto zmluvy,
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f)prijímateluviedolvoýkazochazoznamochzaprvý,druhý,tle!íaleboštvrtý
štvďrok av záverečno* 

".ietouuni 
,r.pruuaiué aleto neúPlné Údaje, a nejde len

o formálne údaje, ktoré nemaj úzásadný vplyv na nárok na finančný pfispevok alebo

,) 
,rlij:JÍ,Ťř,bez 

závažného dóvodu odmietne vpustiť do zaríadenia poverených

zamestnancov ministerstva alebo oprávnených zámestnancov ministerstva na úěely

výkonu kontroly podťa bodu 4.to ejantu tÝ, te.lto zmluvy alebo monitoringu podťa

članku VI. tejto zmluvy,
h) dójde k "ň;; prijíáateťa,. ako poskytovateťa. sociálnej služby v zariadení, pre

ktoré je finančný príspevok 
-*e".ry, 

alebo ním zriadeného alebo za|oženého

zariadenta"u"á."erro v prílohe č. 1 tejto zmluvy zregístra,

i) prijímateť, aleuo ním iriadené alebó založené zar|adeníe nemá obsadené žíadne

miesto , ,Áia"^, pre ktoré je finančný príspevok urěený,

j) prijímateť neodstrďni v stanovenej lehtte oznámené porušenia plnenia zmluvných

závázkov zistené oprávnenými zamestnancami ministerstva vykonaným

monitoringom podťa boáu 6,4 čláŇu VL tejto zmluvy,

7.6Ministerstvovyhlasuje,ženaplneniepodmi'en9k.naodstúpenieodzmluvypodl'a
bodu 7.5 tohto ělánku bude posud zovať ia zák|ade individuálniho posúdenia závažnosti

dóvodov, ktoré viedli kporušenill závázkov prijímateťa vyplývajúcich ztejto zmluvy,

ato vždy s ohťadom ni ,u"touunie účelu,'ná tto"y je 
-frnančný 

príspevok podťa

bodu22 článkull. tejto ,ml,rrrý poskytovan!,_r.í. na z7b2zvečenie dostupnosti

sociálnej .l"žby ú; prijimateťov socialnych služieb v zariadeniach.

7.7odstúpenieodtejtozmluvyjeúčinnédňomdoručeniapísomnéhoodstúpeniadruhej
zmluvnej strane. odstúpením od zmluvy zanikátáto zmluva a zžroveň zanikají všetky

práva u pouinoo.ti zmiuvných strán. 
-zm|uvné 

strany sa dohodli, že prijímateť je

povinný rujn.Já, u lehote jo a"] oáo dňa doručenia pisomného odstúpenia vrátiť celý

finančný príspevok poskytnutý ministerstvom, a tď okrem prípadu odstúpenia od

zmluvy zo strany ministerstva podlia bodu 7,5 písm, h) a j) tohto ělanku, V prípade

odstúpenia od zmluvy z dóvodu Ňi" bodu 7.5 
-o§* 

h) a j) tohto članku sa zmluvné

strany dohodli, že je prijím"t"r p"ri*ý zičtoiať frnaněný príspevok poskýnutý do

doby rioinnosii 
-"drúáu 

oa 'r,,,t,ruý a vrátit' ministerstvu Posk,tnutý ťrnanČný

príspevok použitý v rozpore .,o.rto "á,,uo", 
najneskór do 30 kalendárnych dní odo

ánu,iei*o.ti odstúpenia od tejto zmluvy,

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doruěenia výpovede tejto zmluvy a ÚČinky

doručeniaodstúpeniaodtejto'.r"uvpodťatohtočlánkuzmluvynastávajútieždňom
vrátenia nedoručenej zásielky oáo.i"tui"rovi alebo dňom odmietnutia Prijatia zásielkY

adresátom.

7.9 vypovedaním tejto zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných

strán nezanikajú naroky minisiei.tuu'uyptývajúcé zporušenia finaněnej disciplíny

prijímateťom v súlade só zákonom o rozpočtových pravidlách,

čHnokVIII.
záverečné ustanovenia

8.1 zmhxné strany sú povinné vzájomne ,sa bezodkladne informovať o všethých

rozhodujúci"r, .[,rtoe"ostiach, ktoré úy mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy,

I6

r



8.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v centrálnom registri zml v vedenom

ú,"u6"," uiďav Slovenskej republiky v srilade so zákonom _ 
č. .?lll2000 Z, z,

o slobodnom prístupe k informácíám ao zmene a doplnení niektor; ch zákonov v zneni

neskorších predpisov.

8.3 Táto zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpisu oprávnen mi zástupcami obidvoch

zmluvn}ch strán a ričinnosť nadobridá 
-dňom 

nasledujricim po.dni jej zverejnenia

v Centrálnom iegistri zmlriv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky v srilade

s Občianskym zákonníkom.

8.4 Práva a povinnosti ztejto zmluvy nemóže prijímateť previesť na inri osobu

bez predch ádzajirceho písomného srihlasu ministerstva.

8.5 právny nástupca prijímateťa, alebo ním zriadeného alebo za|oŽeného zariadenia, ktorY

je poskytovateťom sociálnej služby v zariadení. uvedenom v prílohe č, l tejto zmluvy

musí bezodkladne preukázáť ministerstvu vznik tohto právneho nástuPníctva a vznik

oprávnenia poskytávať sociálnu službu v zaiadeni, Pre ktoré je tento finančn

príspevok určen , zápisom do registra. V prípade preukázania splnenia uveden; ch

podmienok zo strany právneho ná'stupcu póaru prvej vety a neexistencie daňoq ch

nedoplatkov u miestne príslušného spiávcu, dane, nedoplatkov na ooistnom na verejné

zdravotné poistenie, nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie anedoplatkov na

povinn}ch príspevkoch na starobné dóchodkové sporenie, móžu zmluvné strany

pokračovať v nirušenom v}kone práv apovinností ztejto zmluvy;_ ak však právny

nástupca nesplní resp. riadn. ,,.pr.,rk,íže 
-splnenie 

I chto podmienok,. ministerstvo je

oprávnené od t"lto ,*t,roy odstupiť v srilade s bodom 7,5 čláŇu VIL tejto zmluvy,

8.6 zm|uvnéstrany móžu uzatvoriť písomn; dodatok k tejto zmluve,ttoqim sa bude meniť

miesto poskytóvania sociálnej služby v'zaríadení uvedenom v prílohe Č. 1 tejto zmluvY,

ak prijimatóť zmeni miesto porťyou*ia sociálnej služby v zariadení uvedenom

v prílohe č. I tak, že
a) skončí posk$ovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v PrÍlohe Č, 1 tejto

zmluvy na mieste jej poskyovania uvedenom v prílohe č, 1 tejto zmluvy vymazom

z registra, bez právneho nástupníctv a a

b) tomuto prijímáteťovi vzrrikne oprávnenie zápisom do registra poskytovať sociálnu

službu v rovnakom druhu zaríidenia s rovnakou formou poskytovanej sociálnej

služby na inom mieste jej poskytovania v ťrzemnom obvode rovnakej obce, ak ide

o sociálnu službu v ziriadení uvedenom v 35, 36 a 40 alebo v tizemnom

obvode rovnakého vyššieho zemného celku, ak ide o sociálnu sluŽbu v zariadeni

uvedenom v 34, 37 až 39; ak toto oprávnenie vznikne prijímateťovi na inom

mieste v zemnom obvode inej obce alibo v zemnom obvode iného vyššieho

rizemného celku, té o íná obec vydá písomné vyjadrenie podťa ,83 ods,8 zékona

osociálnych službách o srilade-poskytnutia finančného príspevku Prijímateťovi

s komuniln; m plánom sociálnych služieb tejto inej obce a

c) práva a povinnosti , pru.ounoprávnych vzťahov zamestnancov poskytovateťa

sociálnej služby (prijímateťaj apráva a povinnosti zlzatvorenych zmlriv

o poskytovani sociaňej služby prijímateťov sociálnej sluŽby u,zariadení uvedenom

v prílohe č. 1 zostávajri zachov ané amení sa len miesto q konu práce a miesto

poskytovania sociilnej služby, ktoq m je nové miesto poskyovania_sociálnej služby

v zariadeni rovnakého arunu, ,ru kto.o- vzniklo prijímateťovi oprávnenie

poskytovaťtritosociálnusluŽbuzápisomdoregistraa

I7



d) Prijímateť preukáže ministerstvu splnenie podmienok podťa písmen a) až c) tohto
bodu tohto článku.

8-7 Zmluvaje vyhotovená v 3 rovnopisoch, zktorych dva rovnopisy dostane ministerstvo
a jeden rovnopis dostane prijímateť.

8.8 Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopíňat' len na zéklade vzájomnej dohody
zmluvnych strán formou očíslovan; ch písomnych dodatkov podpísan}ch oprávnen; mi
zástupcami oboch zmluvn}ch strán, ktoré budri neoddelitel'nou sričasťou tejto zmluvy.

8.9 Ostatné vzťahy, ktoré nie s upravené vyslovne vtejto zmluve, sa riadia ziákonom
o sociálnYch službách, Občianskym zákonníkom, príslušn mi ustanoveniami zál<ona
o rozPoětovych pravidlách a zákonom ě. 58312004 Z. z. o rozpočtoq ch pravidlách
rizemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoq ch zákonov v zneni neskorších
PredPisov (ďalej len,,zákon o rozpočtov}ch pravidlách rizemnej samosprávy").

8.10 Na hospodarenie s poskytnutymi rozpočtov}mi prostriedkami sa vzťahujri najmá:
a) zákon o sociálnych službách,
b) zákon o rozpočtoq ch pravidlách,
c) zál<on o rozpočtovych pravidlách zemnej samosprávy,
d) zékono čtovníctve,
e) zákon o finančnej kontrole a audite.

8.1 1 Zmluvné strany vyhlasujri, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumel i a že tuto
zmluvu uzatváraju nazálklade ich slobodnej, vážnej, určitej azrozumiteťnej vóle, že
zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani zanápadne ,r"rr;lhodn;;.h
podmienok anaznak srihlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujťr.

V Bratislave, dňa ...ť..' .!..,..ť:.'.Í{. V . 
/t,. 

. .&*.::. .':.^. . .. . ., dňa

teci a roďb

odtlačok pečiatky odtlačok pečiatky

Za prijímate!,

0,. fi$" 7rl71

í,'i \

hďk"."i}ffiJF
generálny tajomník
služobného riradu

primátor ";:,)

'r e'

í,
v
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