
Reg. číslo: 107512021 -M ODFSS

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podl'a 71

ods. 7 zákona ě. 44812008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov

na rozpočtovy rok 2021

1.1 Poskytovatel':
Názov:

Adresďsídlo:
tČo:
Bankové spojenie:
čislo ťrčtu vo formáte
IBAN:
Zastípeny:
(d'alej len,,ministerstvo")

Prijímatel':
Názov obce:
Adresďsídlo:
tČo:
Bankové spojenie:
čislo učtu vo form áte
IBAN:
Zastúpeny:
(ďalej len,,prljímater")

Čtárrok I.
Zmluvné strany

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

republiky
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratis\ava
q068 1 1 56

Ing. Karol Zimmer, generálny tajomník služobného ťrradu

Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45141 , 0t8 51 Nová Dubnica
003 17 586

v znení neskorších

1.2

1.3

Ing. Peter Marušinec, primátor

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

Zmllvné strany sa dohodli nauzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finanČného

príspevku v zariadeniach krízovej intervencie, a to v srilade s:

- 71 ods. 7 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách
predpisov (ďalej len,,zákon o sociálnych službách"),

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

nridzového stavu alebo q nimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky ě. 26112020 Z. z. (ďalej aj ako ,,nariadenie vlády ě. 7012020 Z, z;')
na rozpočtovy rok 202I,

- nariaděním vlády Slovenskej republiky č. 11612020 Z. z. (ďalej aj ako ,,nariadenie
vlády č. 11612020 Z. z.") o niektorych opatreniach v oblasti sociálnych sluŽieb v

čase mimoriadnej situácie, nridzového stavu alebo vynimočného stavu vyhláseného

v srivislosti s ochorením COVID-l9.



Zm\uva je uzatvorená podťa § 78d ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o sociálnych

službách, § 51 zákonač.4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorŠÍch predpisov

(ďalej len,,Oběiansky zákonník") avzmysle zákonač.52312004Z.z. o rozpoČtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších

predpisov (ďalej \en,,zákon o rozpočtových pravidlách").

čHnok II.
Predmet zmluvy a účel poskytnutia finančného príspevku

2.1 predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných

strán pri poikytnutí finaněného príspevku na poskytovanie sociálnej sluŽbY

v zariadiniách krízovej intervencie podfa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a ak

ide o nocťahareň, aj podfa nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. (ďalej len ,,finaněný
príspevok") na rozpočtový rok 202I prijímatel'ovi zo strany ministerstva.

2.2 Účelom poskytnutia finančného príspevku na základe tejto zmluvy je zabezpeěenie

dostupnoiti sociálnej služby pre prijímateťov sociálnych služieb v zariadeniach

sociálnych služieb krízovej intervencie (ďalej aj ako ,,zariadenie"), a to

spolufinancovaním sociálnych služieb v týchto zariadeniach, v ktorých prijímateť

poskytuje sociálnu službu alebo ktoré prijímateť zriadil alebo ako jediný zak|adatel

založil a ktorymi sú:
- nocťahareň (§ 25 zákonao sociálnych službách)

ČHnok III.
Podmienky poskytnutia finančného príspevku

3.1 Finaněný príspevok narozpoětový rok 202I sa ministerstvo zavázuje poskYtnúť

nazáklade ministerstvu riadne doručenej aúplnej písomnej žiadosti prijímateťa podťa

§ 78b ods. 1, 2 a 4 zákona o sociálnych službách asplnenia podmienok na poskytnutie

finančného príspevku podťa § 71 ods. 7 až9 zákonao sociálnych službách. Ministerstvo

sa zav'áalje poskytnúť f,rnančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby maximálne

vo výške špecifikovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy podťa jednotlivých zariadeni,
pre ktoré je tento finančný príspevok určený: Konlcretizácia finančného príspevku

na poslqltovanie sociálnej služby (ďalej len,,príloha č. 1 tejto zmluvy"), t. j. maximálne

vo výške požadovanej prijímatel'om podťa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento

f,rnančný príspevok určený, špeciíikovanej v písomnej žiadosti podanej podťa § 78b

ods. 1, 2 a4 zákona o sociálnych službách.

3.2 Maximálna výška finančného príspevku podťa bodu 3.1 tohto Článku je bliŽŠie

konkretizovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy v členení podfa poskytovateťov sociálnej

služby a jednotlivýchzariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok urěený a je urČená

a) ak ide o nocťahareň, v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-l9 (ďalej len

,,l<rízová situáciď') a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukoněená Wízová situácia, vo výŠke

ustanovenej v § 2 ods. 1 nariadenia vlády ó.7012020 Z. z. amimo tohto obdobia vo

výške ustanovenej v prílohe ě.4akzákonu o sociálnych službách pre nocťaháreň, a

póaru počtu miest v zariadení, na ktoré v písomnej žiadosti prijímatef Žiada

Ó poskyinutie finančného príspevku, najviac však v počte miest v zariadeni

zapísanom v registri poskýovateťov sociálnych služieb (ďalej len ,,register") Podťa
stavu tohto zápisu počtu miest ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, ak je tento stav



nižší oproti stavu uvedenému v písomnej žiadosti podanej podťa § 78b ods. 1, 2 a 4

zžkona o sociálnych službách,
b) ak ide o útulok, domov na polceste azariadenie núdzového bývania, vo výŠke

ustanovenej v prílohe ě. 4a kzákonu o sociálnych službách, podťa druhu sociálnej

služby a podťa počtu miest v zariadeni, na ktoré v písomnej žiadosti prijímateť Žiaďa

o poskytnutie ťrnaněného príspevku, najviac však v počte miest v zariadení

zapísanom v registri podťa stavu tohto zápisu počtu miest ku dňu uzatvorenia tejto

,ál.rrry, ak je ténto stav nižší oproti stavu uvedenému v písomnej Žiadosti podanej

podťa § 78b ods. 1, 2 a4 zákona o sociálnych službách,

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

3.4 Ministerstvo sa zavázuje poskytnúť prijímatel]ovi finančný príspevok formou beŽných

výdavkov maximálne v sume 14 400,00 eur (slovom: štrnásttisíc štyristo eur) alebo

v zmysle bodu 3.2 písm. a) tohto článku, a to účelovo víazaný pre jednotlivé zaríadenia,

pre ktoré je tento finančný príspevok určený, v súlade s prílohou Č. 1 tejto zmluvY.

3.5 Finančný príspevok vypláca ministerstvo z kapitoly ministerstva formou beŽného

transferu bizhótovostným prevodom z účtu ministerstva na úěet prijímateťa uvedený

v bode 1.2 článku I. tejto zmluvy. Ministerstv o sa zavázuje vyplácať finanČný prísPevok

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

v príslušnom štvďroku, na ktorý sa tento finaněný príspevok vypláca; takto urČená

pómerná časť finančného príspevku je určená zo sumy finaněného príspevku uvedenej

v bode 3.4 tohto ělánku a ak sú splnené podmieŇy podl'a bodov 3.II aŽ 3.19 tohto

článku, takto urěená pomerná časť ťrnaněného príspevku je určená zo sumy finanČného

príspevku uvedenej v bode 3.4 tohto članku po pomernom znižení tejto sumy podťa

bodov 3,II až3.19 tohto článku. Finančný príspevok vyplácaný podťa predchádzajúcej

vety ministerstvo vyplatí:
a) v prvom štvrt}oku 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 dní po vypracovaní správy o výsledku administratívnej

finančnej kontroly k predloženým výkazom podťa bodu 3.8 tohto Článku za pwý
štvďrok 2021, a ak bol prijímatel'ovi ministerstvom poskytnutý finanČný príspevok

na rozpočtový rok 2020, aj po vypracovaní správy o výsledku administratívnej

ťrnančnej kontroly k záverečnému zúětov aniu za rozpočtový rok 2020,

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

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

administratívnej finančnej kontroly kpredloženýmvýkazom podťa bodu 3.8 tohto

ělánku zapredchádzajúcí štvťrok 202l,ktorý je predmetom predloŽených výkazov.

3,6 Suma pomernej časti finančného príspevku na jedno miesto na jeden deň na ÚČely tejto

zmluvý sa určí ako podiel sumy finančného príspevku na základe tejto zmluvy na

rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení. pre ktoré je tento finanČný príspevok

určený vprílohe č. 1 tejto zmluvy apočtu kalendárnych dní vroku 202I, na ktorý sa
tento finančný príspevok poskytuje, t.j. 365 kalendárnych dní.

3.7 Prijímateť je oprávnený použiť ťrnančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvY

na spolufinancóvanie bežnýchvýdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov

uvedených v § 72 ods. 5 zékonao sociálnych službách len ak tieto náklady vznikajú na

odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskýované v rozsahu

I



ustanovenom týmto zákonom pre príslušný druh zariadenia v jednotlivých zariadeniach,

pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe ě. 1 tejto zmluvY.

3.8 prijímatef na overenie splnenia podmieŇy vrátenia pomernej Časti finanČného

príspevku vyplateného na príslušný štvďrok za neobsadené miesta v zaiadení ana
,ie"iy vyplaierria finančného príspevku podlia § 78d ods. 3 písm. b) a c) zékona

o .oóiaňý"h službách nakaždý nasledujúci štvďrok je povinný za jednotlivé zniadenia,

pre ktord je tento finančný príspevok určený, v ich členení podťa pdlohY Č. 1 tejto

zmluvy ministerstvu predložiť:
a) výkaz o počte piijímateťov sociálnej služby za jednotlivé dni v danom Štvťroku,' 

kiorým uota pósŘytovaná sociálna služba v zariadeni podťa prílohy ě. 1 tejto

zmluvy, ato aj priviazanosti § 3 ods. 3 nariadenia vlády č.7012020 Z. z.,

b) suhrnný výťaz opočte neobsadených miest avýške vrátených finanČných

prostriědk ov za neóbsadené miesta na príslušný účet ministerstva, a to aj Pri
viazanosti § 3 ods. 3 nariadeniavlády č.7012020 Z. z.

(ďalej |en,,výkazy").

3,9 prijímateť je povinný použiť finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy na

účěl uveděný vbode-3.7 tohto članku a zabezpečiť, aby tento finančný príspevok

použili na tento úěel aj nim zriadené alebo založené zariadenia, uvedené v Prílohe Č. 1

iejto zmluvy, pre ktoré je tento finančný príspevok urěený, v súlade s § 71 ods. 8 a

sisa ods. 4 až20 zikonao sociálnych službách, § 1 až 3 nariadenia vlády ě.7012020

Ž. r., uak ide o nocťahtíreň aj v súlade § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády ě. 11612020

Z. z.,, spovinnosťou dodržiavať zmluvné podmieŇy, zaktoých sa ťrnanČný príspevok

posk}tg1 austanovenia všeobecne závázných právnych predpisov, a to výhradne

na spoluťrnancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov

uveáených v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za januér 202I až december

202I vkonkrétnom zariadení uvedenom vprílohe Č. l tejto zmluvy, ato vsume

zodpovedajúcej rozdielu medzi sumou vyplateného finančného príspevku a sumou

vráteného finančného príspevku za neobsadené miesta aziných dóvodov vyplývajúcich

ztejto zmluvy.

3.10 prijímateť vyhlasuje, že je oboznámený s príslušnými ustanoveniami zékona

o sociálnycn stuZbacrr a nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. upravujúcimi podmienkY

poskytovania finančného príspevku, ktorý mu bol na zák|ade tejto zmluvy poskYtnutý,
^*" 

fu sďalšími všeobecne závámými právnymi predpismi súvisiacimi sposkytnutím

tohto finančného príspevku.

3.11 Ak prijímatel', alebo nim zriadené alebo za|ožené zaríadenie nezaěne poskytovať

sociáhu službu v zariadení uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy kI.1.202I, nárok na

poskytnutie finančného príspevku v pomernej časti na toto zariadenie prijímateťovi

nevznikne skór, ako dňom skutočného začatia poskytovania sociálnej sluŽby v tomto

zariadení. Prijímateť je povinný túto skutočnosť o nezaěatí poskytovania sociálnej

služby bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu a písomne oznámiť ministerstvu

skutočný deň zaěatiá poskytovania sociálnej služby do 10 dní odo dňa skutoČného

zaěatia poskytovania sóciálnej služby; túto povinnosť plní prijímateť aj za zniadenia

ním zriadené alebo založené, pre ktoré je tento finančný príspevok urČený. PouŽitie

finančného príspevku za obdobie, kedy prijímateť alebo ním zriadené alebo za|oŽené

zaiadenie, neposkytoval sociálnu službu v zariadení, pre ktoré je tento ťrnanČný

príspevok urěiný,- sa považuje za neoprávnené použitie finanČného PrísPevku.
irrijimateř je povinný p.ódložit' výkazy za prvý štvrt'rok 202I PodÍa bodu 4.2 ělánku



IV. tejto zmluvy a poskytnutý finančný príspevok za miesta, na ktorych nezaěal
poskytovať sociálnu službu, vrátiť na príslušný úéet ministerstva podťa bodu 5.4 písm.
a) článku V. tejto zmluvy.

3.12 Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, po doručení písomnej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpoětov,ý rok 202I nezaěne najneskór
do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra poskytovať sociálnu službu v zariadení
uvedenom vprílohe č. 1 tejto zmluvy, nárok na finančný príspevok pre toto zariadenie
nevzniká, Použitie finančného príspevku pre zariadenie uvedené v predchádzajúcej vete
sa považuje zaneoprávnené použitie íinaněného príspevku s povinnosťoujeho vrátenia
v plnej poskytnutej výške podťa bodu 5.4 písm. a) čltínku V. tejto zmluvy.

3.13 Ministerstvo je povinné vyplácanie finančného príspevku podťa bodu 3.4 tohto článku
pre zariadenie uvedené v bode 3.12 tohto článku zastaviť, pričom výška vyplácaného
finančného príspevku pre ďalšie zariadenia podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy, v ktoých je
naďalej poskytovaná sociálna služba, sa z tohto dóvodu nemení.

3.14 Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo založené zaiadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
skončí poskytovanie sociálnej služby vo všetkých zariadeniach uvedených v prílohe č. 1
tejto zmluly, požiada príslušný vyšší územný celok o výmaz z registra pre všetky tieto
zariadenia uvedené v prílohe č. l tejto zmluvy alebo príslušný vyšší územný celok
z vlastného podnetu rozhodne o výmaze poskytovateťov sociálnych služieb z registra
alebo vymťe z registra všetky zariadenía uvedené v prílohe č, 1 tejto zmluvy, nárok na
finančný príspevok pre tieto zariadenia odo dňa skončenia poskytovania sociálnej
služby zaniká. Prijímateť je povinný v takomto prípade zúčtovať použitie finančného
príspevku podťa bodu 4.4 článku IV. tejto zmluvy zakažďé zariadenie podfa prílohy č.

l osobitne a je povinný vratíť nevyčerpaný ťrnančný príspevok vyplývajúci
zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) čláŇu V. tejto
zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby
v týchto zariadeniach.

3.15 Ak prijímateť, alebo nímzriadené alebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy
požiada o výmaz z registra niektorého zo zariadení uvedeného v prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo príslušný vyšší územný celok z vlastného podnetu rozhodne o výmaze
poskytovatel'a sociálnej služby zregistra alebo vymaže zregistra niektoré zo zariadení
uvedené v prílohe č. l tejto zmluvy, nárok na finančný príspevok pre toto zariadenie
odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby zaniká. Prijímateť je povinný
predložiť ministerstvu písomné oznámenie o skončení poskytovania sociálnej služby
s uvedením dňa skončenia poskytovania sociálnej služby a pred|ožíť aktuálny výpis
z registra. Prijímateť je povinný za zariadenie podťa prvej vety predložiť výkazy podťa
boďu 4.2 ělánku IV. tejto zmluvy za štvrt'rok, na ktorý mu bol finančný príspevok
vyplatený a záverečné ziětovartie použitia finančného príspevku podťa bodu 4.4 článku
IV, tejto zmluvy a je povinný vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok vyplýva}úci zo
zúčtovania na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) članku V. tejto
zmluvy najneskór do 30 dní po skončení štvťroka, na ktorý bol finančný príspevok
lyplatený.

3.16 Ministerstvo je povinné vyplácanie finančného príspevku podťa bodu 3.4 tohto článku
pre zariadenie uvedené v bode 3.15 tohto článku zastaviť odo dňa skončenia
poskytovania sociálnej služby, pričom výška vyplácaného finančného príspevku pre



ďalšie zariadenia podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy, vktorých je naďalej poskytovaná

sociálna služba, sa z tohto dóvodu nemení,

3.17 Akprijímateť, alebo nimzriadené alebo za|ožené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy

preruší poskytovanie sociálnej služby v niektorom zo,zaríadení uvedenom v prílohe ě, 1

tejto zmluvv, j" pouin"ý tútó skutočnosť bezodkladne písomne 97n!míť 
ministerstvu

spolu s pr"u.áu.rím dóvodu tohto prerušenia a uvedením predpokladanej doby trvania

tohto prerušenia; prijímateť je povinny bezodkladne,písomne oznámiť ministerstvu aj

ukončenie prerušenia poskytovania sociálnej služby, Vážnosť dóvodu prerušenia

poskyovania sociálnej .t,rzty posudzuje ministerstvo azáver tohto posúdenia písomne

oznamuje prijímatefovi. Narok na finančný príspevok pre toto zariadenie počas doby

prerušenia portyto"*ia sociálnej služby po ďobudlhšiu ako tri pracovné dni, od prvého

nasledujúceho dra po uplynutí týchto tróch pracovných dni, zaniká; to neplatí, ak dóvod

prerušenia portytouurria"sociálnej služby ministerstvo posúdi ako .vážny, Narok na

ťrnančný príspevok pre zariadenie počas áoby prerušenia poskytovania.sociálnej služby

dlhšej ako 90 dní, od prvého nasleáujúceno drá po uplynutí tÝ:hto.90 dni, zaniká, aj ak

dóvod tohto prerusenia je vážny. prijimateť je povinný predložiť výkazy podlia bodu 4,2

článku Iv. tejto zmluvy a poskynutý finančný príspevok za miesta v zariadeni,

v ktorom pr..usil poskyiovanie sociáinej služby, a toto prerušenie ie spojené so

zánikom nároku na finančný príspevok podťa tretej a štvrtej vety,. za dobu tohto

prerušenia vrátiť na príslušný účet minist"r.tuu podťa bodu 5,4 písm, a) ělánku V, tejto

)mluvy, ak bol finančný príspevok ministerstvom vyplatený.

3.18 Ministerstvo zniži opomernú časť výšku vyplácaného finanČného PrísPevku Podl'a

bodu 3.4 totrtoeunn pre zariadenie uvedene v bode 3.17 tohto ělanku a za Podmienok

uvedených v bode 3.17 tohto članku,

3.19 Ak prijímateť, alebo ním zriadené a|ebo založené zariadenie, po uzatvorení tejto zmluvy

na základe vykorraneho zápisu do registra zníži poěet miest v zaríadení uvedenom

v prílohe č. 1 tejto zmluvy na zák1íde zápisu do registra vykonaného po podaní

písomnej žiadosti o poskytnutie finaněného príspevku na rozpočtový rok 2021 oproti

stavu uvedenému ,, t"ltó písomnej žiadosii, narok na pomernú časť ťrnančného

príspevku na tento zni2eny počet miest odo dňa zápisu zniženia poětu týchto miest

v registri zaníká. prijímateí je povinný písomne oznámiť túto skutoěnosť ministerstvu,

pred'ložiť ministersňu aktualny vypis 
^z 

registra, predložiť výkazy podťa bodu 4,2

článku IV. tejto zmluvy za štvďrók, na którý mu bol finanČný PrísPevok vYPlatený

a poskýnutý finanený príspevok v pomernej časti za znižené miesta podťa prvej vety

vrátiť na príslušný úěet ministerstva podl]a bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy,

3.20 Ministerstvo je povinné výšku vyplácaného finančného príspevku podťa bodu 3,4 tohto

ělánku pr" Žuriudenie uvedené'vbode 3.19 tohto ělanku znížíť oPomernú Časť za

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

v ktorom prijímateť predložil výkazy a vrátil na príslušný úč9t _ministerstva 
túto

pomernú časř finančného prísp.utu iu zaríadeníe uvedené vbode 3.19 tohto Článku,

priěom výšku vyplácaného finančného príspevku po jeho znižení o túto pomernú časť

ministerstvo pirá^11rr" oznámi prijímateiovi. VYSI<á vyplácaného finanČného PrísPevku

pre zariadenia podťa prílohy o. t te;to zmluvy,,vktoých je naďalej poskytovaná

sociálna služba s nermenen;;m počtom miest sa z tohto dóvodu nemení,

3.2I Ak prijímateť, alebo ním zriadené alebo založené zaríadenie poskytuje vjednom

objekte sociálnu službu vo viacerých druhoch zariadeni podťa prílohY Č. 1 tejto zmluvY,

i

\



pre ktoré je finančný príspevok určený, azníži počet miest v jednom druhu zariadenia,
pričom navýši o ten istý počet miest miesta v inom druhu zariadenia na základe zápisu
do registra vykonaného po podaní písomnej žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na rozpoětový rok 202l oproti stavu uvedenému v tejto písomnej žiadosti,
nárok na finančný príspevok pre zariadenie, ktoré znižíIo poěet miest, v pomernej časti
na tento znížený počet miest odo dňa zápisu zníženia počtu týchto miest uvedeného v
registri zaniká. Prijímateť je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu,
predložiť ministerstvu aktuálny výpis z registra a predložiť výkazy za obdobie,
v ktorom poskytoval sociálnu službu s počtom miest v zariadeni uvedeným v prílohe č.

l zmluvy azaobdobie so zníženým počtom miest v zariadeni v tom štvďroku, v ktorom
zmenapoětu miest nastala s povinnosťou vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku
vyplývajúceho zvýkazov na príslušný účet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) článku
V. tejto zmluvy. Prijímateťovi uvedenému v prvej vete niárok na poskytnutie finančného
príspevku v pomemej časti na navýšené miesta v inom druhu zariadenia v tomto
objekte, pre ktoré je finančný príspevok určený podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy,
nevzniká.

3.22 Ministerstvo je povinné výšku vyplácaného finančného príspevku podfa bodu 3.4 tohto
článku pre zariadenie uvedené v bode 3.2l tohto članku znížiť o pomernú časť
v štvďrokoch nasledujúcich po štvďroku, v ktorom prijímateť predložil výkary a vrátil
na pdslušný účet ministerstva pomernú časť finančného príspevku vyplývajúcu zo
zníženia počtu miest v zariadeni podťa bodu 3.2l, pričom výšku vyplácaného
ťrnančného príspevku po jeho zníženi o túto pomernú čast'ministerstvo písomne oznámi
prijímateťovi. Výška vyplácaného finančného príspevku pre zariadenia podťa prílohy
č, l tejto zmluvy, v ktoých je naďalej poskytovaná sociálna služba s nezmeneným
počtom miest, sa z tohto dóvodu nemení.

3.23 Ak ministerstvo zistí také porušenie povinností prijímateťa vyplývajúcich z tejto

zmluvy, ktoré zakladá oprávnenie ministerstva v súlade s bodom 7.5 článku VIL tejto
zmluvy odstúpiť od zmluvy, pozastavi vyplácanie finančného príspevku. Y pripade, že
ministerstvo od zmluvy ztohto dóvodu odstúpi, nárok na finančný príspevok zanikne
odo dňa pozastavenia vyplácania finančného príspevku.

3.24 Poskytnutie finančného príspevku nazáklade tejto zmluvy sa považuje v zmysle zákona
č.357l20I5 Z. z. o finaněnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov
(ďalej len ,,zákon o finančnej kontrole a audite") za poskytnutie verejných financií,
na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

3.25 Finaněný príspevok je zlučiteťný s podporou poskytnutou z rozpočtu obce, rozpočtu
vyššieho územného celku, štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev alebo zo
štátneho rozpočtu, okrem tohto finančného príspevku, pokiať to pravidlá pre
poskytnutie týchto podpór nevylučujú.

3.26 Ustanovením bodu 7.1 článku VII. tejto zmluvy, ktoré upravuje uzatvorenie tejto
zmluvy na dobu určitú, ato od účinnosti tejto zmluvy do 15. februára2022, nie sú
dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú
zmluvné strany právo si uplatnit' aj po 15. februári 2022. Tieto práva apovinnosti
zmluvných strán ostávajú zachované aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.
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3.27 Ministerstvo je oprávnené vyplatenie ťrnančného príspevku alebo niektorej jeho časti

podťa bodu 3.4 tohto članku, určeného pre konkré{ne zaríadenie podťa prílohy č, 1 tejto

imluvy pozastaviť do doby pokial':

a) prijímateť, ktorému ministerstvo poskytlo finančn; príspevok na rozpočtoq rok

zl2l,nepredloží záverečné zričtovanie finančného príspevku so štátnym rozpočtom

do 15. februára 202l anevráti na príslušn} Čet ministerstva nevyČerpan} finanČn;

príspevok vypl vajtici z tohto ztlčiovanía, neoprávnene použi| finančn;f príspevok

na .orpoeÍ& iok 2020 aqnosy zpóskytnutého finančného príspevku

narozpočtoq rok 2020,
b) prijímateť nepredloží v kazy podlla bodu 3.8 článku III. tejto zmluvy za prvy,

druh;f, alebo tretí štvťrok202I,
c) vo vykazoch podťa bodu 3.8. emn ilI. tejto zmluvy za prvy, druh)?, alebo tretí

štvťrok 202iktoré predloží prijímateť v termíne stanovenom zmluvou, neodstráni

zistené nedostatky,
d) prijímateť nevráii'pomernri časť finančného príspevku vyplateného na príslušny

štvďrok za neobsadené miesta v zariadenípodťa 78d od9. ]2 1áko2a 
o sociálnych

službách ;ďi "' 
3 nariadeni a vlády č. 70li020 Z. z. apod1a bodov 3.I1, 3.I2,3.I4,

3 .I5, 3 .I7 , z .tg u3.21 tohto článk; v zmysle predložen ch vykazov podťa bodu 3 ,8,

článku III. tejto zmluvy,
e) poskyovateť sociflnáj služby má evidované daňové nedoplatky u miestne

príslušného správcu dane, nedoplatky na poislnom na verejné zdravotné poistenie,

nedoplatky na poistnom ,ru' ,o.iálrre poistenie a nedoplatky na povinn ch

príspivkoch na starobné dóchodkové sporenie,

0 je podan. o.gá.ro,,' verejnej moci podnetnavymazprijímateťa, ako poskyovateťa

sociálnej stuzuy v zariadeni,pre któré je finančn:í príspevok urče.r.rÝ, z registra alebo

podnet 
"á 

ivÁ* prijímatel'om zriadéného alebo ním za\oženého zariadenia, Pre

ktoré je rrrraneny p.irp.uok určen;i, zregistra,alebo navymazprijímateťa alebo ním

zriadeného alebo založeného ,uiiud"niu, pre ktoré je finanČq príspevok urČen;,

z registra len v časti jeho oprávnenia na póskytovanie sociálnej služby v niektorom

zo zaríadení uveden;fch v piilohe č. 1 tejtó ,-i ruy, alebo na poskytovateťa sociálnej

služby v konkrétnom zariádení, pre któré je finaněn;f príspevok urěen;f, je Podan

podnet na kontrolu plnenia páámie"ot Áa. zápis do registra p"ěi: l":,Y*.:T:i
sociálnej služby a póvinnosti poskytovateťa sociálnej služby, podnet uradu pre

dohťad nad zdravotnou starostlivosťou na v;ikon dohťadu nad poskytovaním

zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovatďskej starostlivosti alebo Podnet

príslušnéáu orgánu verejného zdravotníctva podťa 13 ods, 4 písm, a) a b) zákona

č. 35512007 Z. z. o ochtane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmene

a doplnení niektoq ch zákonov na kontrolu plnenia hygienick ch podmienok na

poskytovanie sociálnej služby,
g) sa voěi |riiimaterovi alebo ním zriadenému alebo založenému zariadeniu, ako

povinnému, vedie exekuěné konanie alebo sa voči nemu vedie trestné konanie

a trestná čínnosť priamo alebo nepriamo srivisí s plnením tejto zmluvy alebo

predmetom einnosti poskytovateťa sociálnej služby v zariaďeni, Pfe ktoré je

finaněny príspevok určen ,
h) prebieha vyhodnocovanie v; sledkov ,z 

vykonaného monitoringu dodržiavania

plnenia záv|ukov prijímateťa'ztejto zmluvy podťa ělanku VL tejto zmluvy, alebo

odstraňovanie zistenl ch porušení plneniá zmluvn;fch závázkov vYPl; vajricich

z tohto vykonaného monitoringu,

't
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čtánok IV.
Práva a povinnosti zmluvnych strán

Prijímateť sa zavázuje použiť poskytnuty finančn} príspevok v srilade s podmienkami
ustanoven mi v zákone o sociálnych službách, v nariadení vlády č.7012020 Z. z., a ak
ide o nocťaháreň aj v srilade l ods. 2 písm. b) nariadenia vlády ě. 11612020 Z.
z., srilade s podmienkami v tejto zmluve, na čel, na ktory je finančny príspevok podlia
bodu 2.2 článku IL tejto zmluvy poskytovany ana spolufinancovanie sociálnej služby
v zariadeniach uveden;ich v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Prijímateť je povinny predložiť ministerstvu vykazy podťa bodu 3.8 článku III. tejto
zmluvy za prvy, druh attetí štvrt'rok 202I avrátiť ministerstvu nevyčerpanri časť
finančného príspevku za príslušn} štvťrok v zniadeni v členení podťa jednotliqfch
zariadení uvedenych v prílohe č. 1 tejto zmluvy v srilade s 78d ods. 4 až 12 zál<ona

o sociálnych službách a I až 3 nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. a v zmysle
Usmernenia ministerstva kpredkladaniu vykazov podťa bodu 3.8 článku III. tejto
zmluvy za prv ,, druh a tretí štvrt'rok rozpočtového roku 202I zverejneného
na webovom sídle ministerstva:

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

Prijímateť je povinn; predložiť vykazy podťa predchádzajricej vety najneskór do 10
pracovnych dní nasledujriceho štvrttoka po štvrt'roku, na ktory bol finančny príspevok
vyplateny. Neoddeliteťnou sričasťou vykazov za prvy, druhy atretí štvťrok 2021 je
štatutárnym zástupcom prijímateťa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímatefa
opatrené čestné vyhlásenie. Nevyčerpan; íinančn príspevok z dóvodov uveden; ch
vbode 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.I7, 3.19 a3.2I článku III. tejto zmluvy za
predchádzajrici/predchádzajírce štvrt'roky rozpoětového roka 202l prtlímateť vráti na
príslušny ričet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) článku V. tejto zmluvy.

Zm|uvné strany berri na vedomie, že použitie finančného príspevku podlieha povinnému
roěnému zriětovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spósob určuje pokyn Ministerstva
financií Slovenskej republiky naz čtovanie finaněnych vzťahov so štátnym rozpoětom
pre ristredné orgány štátnej správy, príspevkové arozpočtové otganizácie,
podnikateťské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorym boli
poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Prijímateť je povinny predložiť vkazy za štvrty štvďrok azáverečné zričtovanie
použitia finančného príspevku vyplateného na rozpočtovy rok 202I (ďalej aj ako
,,závereěné zričtovanie finančného príspevku") avrátiť nevyčerpanri časť íinančného
príspevku vyplyvajricu zvykazov a nevyčerpanri ěasť finančného príspevku
vypl; vajricu zo záverečného zučtovania podl'a jednotliq ch zaiadeni uveden}ch
v prílohe č. 1 tejto zmlur,y v srilade s 78d ods. 4 až 12 zákona o sociálnych službách a

1 až 3 nariadenia vlády č. 7012020 Z. z. sp}sobom podťa bodu 4.3 tohto ělánku
zmluvy a v zmysle Usmernenia ministerstva k zričtovaniu finančného príspevku
poskytnutého na rozpočtovy rok202l zverejneného na webovom sídle ministerstva:

http://www.emplo},rnent.gov.sVsVrodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/.

Prijímateť je povinny predložiť vykazy zaštvrty štvrt'rok 202I azáverečné zričtovanie
podťa prvej vety v termíne od 1 . januára do 1 5. februára 2022. Neoddeliteťnou sričasťou

4.1

4.2

4.3

4.4



vykazov a záverečného zričtovania podťa predchádzajricej vety za rozpoČtovY rok 202I

1Ó štatutárnym zástupcom prijímateťa podpísané a odtlačkom pečiatky Prijímateťa-opatrené 
ěestné ,ryffiasenié. Nevyčerpany finaněny príspevok alebo jeho Čast'

vypl; vajricu zpredložen}ch q kazov a záverečného z čtovania prijímatel' vráti na riČet

ministerstvu pódru bodu 5.4 písm. b) članku V. tejto zmluvy a v; nosy z poskytnutého

finančného piíspevku na príslušn} ričet podťa bodu 5.4 písm. c) Článku V. tejto zmluvY.

4.5 prijímateť predkladá záverečné z čtovanie finaněného príspevku aj za zariadenie,

u ktorého došlo k zaniku oprávnenia poskytovatel'a sociálnej sluŽbY PoskYtovať

sociálnu službu v tomto zariadení v priebehu rozpočtového roka, a to na zéklade

vymazu zregistra, čím došlo k skončeniu poskYovania sociálnej sluŽbY v tomto

zariadeni, ató najneskór do 30 kalendárnych dní po skoněení Štvďroka, na ktoq bol

ťrnančny príspevok vyplaten . Nevyčerpany finaněny príspevok vypl; vajrici zo

z čtovania vráti prijímutór nu tičet ministerstva podťa bodu 5.4 písm. a) Članku V. tejto

zmluvy, vynosy z poskytnutého ťrnančného príspevku vráti na ričet Podťa bodu 5.4

písm. .l eiaor.u V.iejtozmluvy. Závereéné z čtovanie vtermíne od 1. januara do 15.

iebruára 2022 príjimatet zaz?Íriadeníe podťa prvej vety nepredkladá.

4.6 prijímateť je povinn;f viesť alebo zabezpeěiť vedenie evidencie poČtu neobsadenYch

miest v zariaďení poáru 78d ods. 12 a 16 zákona o sociálnych službách a I až 3

nariadenia vlády 8. ntzozo Z. z., ak 3 ods. 3 nariadenia vlády ě. 7012020 Z. z.

neustanovuje inak, v členení podťa jednotliv ch zariadení podťa prílohy Č. 1 tejto

zmluvy.

4.] prijímateť je povinn; do 10 pracovnych dní písomne oznámiť ministerstvu vŠetkY

,^"ny, ktoré ty maii vplyv ná nárok na poskytnut;f ťrnančny príspevok alebo jeho

v šku a ktoré-by mohii pri vymáhani zadržanych alebo neoprávnene pouŽi|ch

finančn; ch prostrildkov zhoršiť pozíciu ministerstva, ako veriteťa alebo vYmoŽiteťnosť

ieho poirradavky. Najmá je prijímateť povinny oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré

maj 
-alebo 

móži 
^uť 

,urrart.áot zánikprijímateťa, ako poskYovateťa sociálnej sluŽbY

v iariadeni. pre ktoré je frnančn;f príspevok určen}, jeho transformáciu, zlriČenie alebo

splynutie s in;lm subjěktom, skončenie alebo prerušenie poskytovania sociálnej sluŽbY

i iariadeni, pie ktorě je finančn; príspevok určen; v prílohe č. 1 tejto zmluvy, Zmenu

štatutárneho orgánu irijímateťa ) zmenll jeho adresy/sídla, zmenu jeho bankového

spojenia, zmenu miestá poskytovania sociálnej služby, zmenu PoČtu miest.

4.8 prijímateť je povinn; predložiť závereěné zričtovanie finanČného príspevku so ŠtátnYm

rozpoětom do 15. februara 2022-

4.9 Za hospodárne, efektívne, tičelné a ťrčinné použitie poskytnutého finanČného PrísPevku
zodpovedá jeho prijímateť. Prijímateť je zároveň povinn zabezpeěiť riadne vedenie

ričtovníctva o skutoinostiach t}kajticich sa čerpania finančného príspevku podťa 78d

ods. 20 zákona o sociálnych službách v s lade so zákonom Č. 43112002 Z. Z.

o ričtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o Čtovníctve").

4.10 Kontrolu hospodarenia s finančn; m príspevkom a efektívnosť, ěelnosť a irČinnosť jeho

použitia, urát*. dodržiavania stanoven; ch podmienok, za ktorych sa finančny

príspevok podťa tejto zmluvy poskyol a plnenia. zmluvn ch povinností prijímateťa

poaiu tejto zmluvy, si vytrráazuje vykonávať ministerstvo aj v srilade s osobitn; mi

p.avrry-i predpisÁi. prijímateť berie na vedomie, že nakontrolu použitia finanČného

príspevku, vymáhanie neoprávnene použitého finančného príspevku alebo neoPrávnene
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zadržiavaného finaněného príspevku sa vzťahuj e režimupravený v osobitných PrávnYch
predpisoch (napr. zákon o rózpočtových pravidlách, zákon o finanČnej kontrole a

audiie). kontrolná pósobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.

4.II prijímateť 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 finaněného príspevku 1ú 
pdjmom štátneho

roipočtu. Výnosy z finaněného- prispevku, nevyčerpaný ťrnančný príspevok

a nóoprávn"n. poúzity finančný prispevók je prijímateť povinný bezodkladne vrátiť

poskytovateťovi podťa bodu 5.4 tohto članku.

5.2 prijímateť je povinný predložiť výkazy za prvý, druhý atretí štvťrok vyhotovené

v súlade s bodóm 4.2 ěláŇu IV. tejto zmluvy v ělenení podťa jednotlivých zariadení

uvedených v prílohe ě. 1 tejto ,-l.r..y. Nevyěerpaný finanČný príspevok za miesta

podťa boau :.t |,3.I2,3.I4,3.I5,3.|7,3.1g a3.2I článku III. tejto zmluvy v zariadeni
je prijímateť povinný wátiť na účet poskytovateťa podťa bodu 5.4 písm. a) tohto Článku.

5.3 prijímateť je povinný predložiť výkazy za štvrtý Štvťrok azávereČné zúČtovanie

ťrnančného prisperrk., vyhotovené v súlade s bodom 4.4 článku IV. tejto zmluvY

v členení podťá jednotlivých zaríadeni uvedených v prílohe Č. 1 tejto zmluvY.

Nevyčerpan;i nnu.roný príspevok v zariadení vyplývajici z výkazov a nevyčerpaný

nnaňený prispevok uypiyuu;,i"í zo záverečného zúčtovania finančného PrísPevku je

prijímatel'-porrin ry rrrátiť nu úě.t ,rrinirterstva podl'a bodu 5.4 písm. b) tohto Članku.

5.4 výnosy z poskýnutého finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok

a neoprávnene použitý finančný prispevok sa prijímateť zavázuje poukžnať

bezhótovostným prevodom na príslušný účet ministerstva takto:

a) nevyčerpaný finančný príspivok za miesta podfa bodU 3.|1,3.I2,3.14,3,I5,3-17,
3.t9 a:.zt otanku tti. te.lto zmluvy na zák|ade predložených výkazov zaPrvý, druhý,

j,lebq tretí štvďrqkjauk4zqvaný v roku2021na účet ministerstva vo formáte IBAN:
s variabilným symbolom VS: 001075202I a

špeciíickým symbolom SS: 044820210x, kde x špecifického symbolu bude ČÍslo

šivrt}oka, zaktorý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na ÚČet ministerstva,

b) nevyěerpaný finaněný prispevok za miesta podťa bodu 3.1I,3.12, 3.I4, 3.I5,3.I7,
3.I9 a3.21 članku iIt. tejto zmluvy na zák|ade predložených výkazov za Štvrtý

štvrt'rok anevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo závereéného zúČtovania

finančného príipevku, poukazovqn:ý v termíne od 1 . ianu ára do 1 5_február a 2022 na

účet ministerstva vo formáte i, s variabilným

symbolom VS: 00107 5202I a špecifickým symbolom šS: 0448202100,

c) výnosy z poskytnutého finančného príspevku (rozdiel medzi Úrokom, vzniknutým

zo sumy prideieného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poPlatku

zavedenie účtu prijímatela, príp. celého poplalkuloatlkáz,ané naineskór do 15

februára 2022 naúčet ministerstva vo formáte

6704, s variabilným symbolom VS: 001075'2021 a špecifickým symbolom SS:

0448202100,
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\:--

d) neoprávnene použi| finančn;i príspevok najneskór do troch kalendárnych dní

odo dňa ao*i""iu písomnej "vrri od ministerstva na vrátenie nePPlávn9ne

použi|ich ň^n|,,ár.ť prostriódkov na riěet ministerstva vo formáte--) 
s variabiln;im symbolom VS: 001075202I a

špecific im symbolom ŠS: O++gzo2I1'I,

5,5 pred poukazaním v nosov z finančného príspevku, nevyčerPaného finaněného

príspevku alebo neopiáron"rr. použitého finŇnéňo príspevku na riěď,ministerstva je

prijímateť povinn; zaslať písomnou formou avízo s uveáením reg, čísla tejto zmluvy

a q šky finančn ch prostriedkov, ktoré vracia na príslušn; ričet ministerstva, v členení

podťa jednotlivyc h zartadení rlv_eáen ch v prílohe ě, 1 iejto zmluvy na adresu sídla

ministerstva uvedenri v bode 1,1 čláŇu L tejto zmluvy,

5.6 Nevyčerpané finančné prostriedky sa podťa 8a ods, 7 zékona o rozpočtov; ch

pravidláchnevracajri,akich.u.,'u'"p."siahne5,-eur(slovom:páťeur).

5.7 Nedodržanie podmien ok, zaktor; ch sa ťrnaněn; príspevok poskYtol, sa bude PovaŽovať

zaporušenie frnanenej disciplín}-uura" pod eňať^sankciám podťa ustanovenia 31

zákona o rozpočtovych pravidlách,

čHnokVI.
Monito ring do držiavania plnen ia záv ázkov prij ím at e|, a z tejto zmluly

6.1Ministerstvovsrivislostisposkytnutymfinllnimpríspevkom?.dodržiavaním
podmienok , ruktorycn ,u poffií u prn""i* závázkov prijímateťa podťa tejto zmluvy,

je oprávnené prostredníctvom "p.ár"irY.h 
štátnych ,u,''eit"uncov v služobnom rade,

ktoqim i. _iiirá..tuo (ďalej lén ,,oprávnení zamestnanci ministerstvď,), kedykoťvek

vykonávať ,rrorrito.ing aoa.ziuuurriu f,tn"niu závázkov prijímateťa alebo ním zriadeného

alebo zaioženého zariadenia ztilto zmluvy pri 
- 
póskYovaní sociálnej sluŽbY

v konkrétnom zariadení, pre 
-któré je finančn príspevok urČenl , v srilade

s ustanoveniami bodov 6,3 a6,4 tohto članku,

6.2 Prijímateť je povinn; pri q kone monitoringu na zék\ade bodu 6,1 tohto článku

umožniť alebo zabezpeéíť oprávnen m zamestnancom ministerstva vstup do objektov

zaríadeni,v ktor; ch sa poskytuj. ,o.Íák u služba, uveden ch v pdlohe ě, 1 tejto zmluvy,

predložiť pozuáorrurre, ao[uay, informácie, vysvetlenia srivisiace s vykonávanym

monitoringom a poskynirť požadovanri sričinnosť,

6.3Monitoringpodťabodu6.1tohtočlankusrioprávnenízamestnanciministerstva
oprávnení vykonávať ,a pritomnosti štatutárnehó orgánu prijímatelia alebo aspoň

jedného zamástnanca posk}to;t"r" sociálnej služby v konkretnom zariadení, pre ktoré

je finančn;f príspevok určen; ,

6.4 Skutoěnosti zistené q konom monitoringu podťa bodu 6,1 tohto članku ministerstvo

písomne oznámi prijímateťoui .poru šuvedenim zisten ch porušení konkrétnych

závázkov prijímateťa z íejto,ml,rrry a podťa.povahy azávažnosti.tlchto zisten}ch

porušení, ui^J.ru.a.rri,,' pripua*j i.ňoty pre prijímat,ru 
"u 

ich odstránenieo a to do 20

i.u.our "ň 
dní po ukončení tohto monitoringu,
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l 7.1

Clánok VII.
Platnost'zmluly a spósob ukončenia zmluvy

Zmluvné strany uzatváraj trito zmluvu na dobu určitri, odo dňa nadobudnutia ričinnosti
tejto zmluvy do 15. februára 2022.

1.2 Táto zmluvazanikne pred uplynutím doby dohodnutej v bode 7.1 tohto článku aj:
a) nazéklade písomnej dohody zmluvn}ch strán,
b) zánikom oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach uveden;fch

v prílohe č. 1 tejto zmluvy prijímateťovi alebo nim zriadenému alebo založenému
zariadeniu podťa 68 ods. 3 zákona o sociálnych službách, a to odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ťymaze z registra alebo odo dňa vymazu
z registra,

c) písomnou q poveďou tejto zmluvy zo strany prijímateťa alebo ministerstva,
d) odst pením od tejto zmluvy zo strany ministerstva.

7.3 Prijímatel' a ministerstvo sri oprávnení vypovedať trito zmluvu na základe
v}povede kedykoťvek aj bez uvedenia dóvodu. V; povedná doba je 30 dní
plynriť prv; m dňom kalendárneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom
v ktorom bola písomná q poveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

7.4 Uplynutím vl povednej doby táto zmluva zariká. Prijímateť je povinny
finančn; príspevok poskytnuty do doby uplynutia v; povednej doby
ministerstvu poskytnuty finančny príspevok použity v rozpore s touto
najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia vypovednej doby.

7.5

písomnej
a začína
mesiaci,

zučtovat'
a wátít'
zmluvou

Ministerstvo je oprávnené odst piť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) ričel poskytnutia f,tnančného príspevku zanikne alebo bol zmareny z dóvodov na

strane prijímateťa,
b) prijímateť uviedol v žiadosti o poskytnutie f,rnančného príspevku alebo

v dokumentoch, ktoré s jej prílohou, nepravdivé alebo neriplné ridaje a nejde len
o formálne ridaje, ktoré nemajri vplyv na nárok na finaněn; príspevok alebo jeho
vyšku,

c) prijímateť nesplnil oznamovaciu povinnosť podťa 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 zariadeni podťa
prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je finančny príspevok určeny alebo závažné resp.
op akované nedo drži avani e plneni a záv ázkov prij ímate ťa z tejto zmluvy,

e) prijímatef bez závažného dóvodu nepredložil štvťročné vykazy spósobom
a v termíne podťa bodu4.2 alebo 4.4 článku IV. tejto zmluvy,

D prijímateť uviedol vo vykazoch za prvy, druhy, tretí alebo štvrty štvťrok
av závereěnom z čtovaní nepravdivé alebo neriplné ridaje a nejde len o formálne
ridaje, ktoré nemaju zásadny vplyv na ntírok na finančny pdspevok alebo jeho
vyšku,

g) prijímateť bez závažného dóvodu odmietne vpustiť do zariadenia poveren;fch
zamestnancov ministerstva alebo oprávnenych zamestnancov ministerstva na ričely
vykonu kontroly podl'a bodu 4.10 článku IV. tejto zmluvy alebo monitoringu podfa
článku VI. tejto zmluvy,

h) dójde kvymazu prijímateťa, ako poskytovateťa sociálnej služby v zariadení, pte
ktoré je finančn; príspevok určeny, alebo nim zriadeného alebo založeného
zeiriadenia uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy zregistra,
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i) prijímateť alebo ním založené alebo zríadené zariadenie nemá obsadené žiadne
miesto v zariadení. pre ktoré je finaněný príspevok určený,

j) prijímateť neodstrráni v stanovenej lehote oznánnené porušenia plnenia zmluvných
závázkov zistené oprávnenými zamestnancami ministerstva vykonaným
monitoringom podťa bodu 6.4 článku VI. tejto zmluvy.

7.6 Ministerstvo vyhlasuje, že nap|nenie podmienok na odstúpenie od zmluvy podťa bodu

7.5 tohto članku bude posudzovať na základe individuálneho posúdenia závažnosti
dóvodov, ktoré viedli k porušeniu závázkov prijímateťa vyplývajúcich z tejto zmluvy,
ato vždy s ohťadom na zachovanie účelu, na ktorý je finaněný príspevok podťa bodu

2.2 čláttku II. tejto zmluvy poskytovaný, t. j. na zabezpečenie dostupnosti sociálnej

služby pre prijímateťov sociálnych služieb v zariadeniach.

7.7 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva azároveí zanikajú všetky
práva a povinnosti zmluvných strán. Zmlwné strany sa dohodli, že prijímateť je
povinný najneskór v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia vrátiť celý
finančný príspevok poskytnutý ministerstvom, a to okrem prípadu odstúpenia od

zmluvy zo strany ministerstva podťa bodu 7.5 písm. h) a j) tohto članku. V prípade

odstúpenia od zmluvy z dóvodu podťa bodu 7.5 písm. h) a j) tohto Článku sa zmluvné
strany dohodli, že je prijímateť povinný zúětovať finančný príspevok poskýnutý do

doby úěinnosti odstúpenia od zmluvy a vrátiť ministerstvu poskytnutý finanČný
príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa

účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy.

7.8 Zm|uvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede tejto zmluvy a Úěinky

doručenia odstúpenia od tejto zmluvy podťa tohto článku zmluvy nastávajú tiež dňom

vrátenia nedoruěenej zásielky odosielateťovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky
adresátom.

7.9 Vypovedaním tejto zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných
strán nezanikajú naroky ministerstva vypl/vajúce z porušenia finaněnej disciplíny
prijímateťom v súlade so zákonom o rozpoětových pravidlách.
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čHnok VIII.
záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých
rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

8.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.2IIl2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektorých ztíkonov v znení
neskorších predpisov.

8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcarti obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade

s Občianskym zákonníkom.

8.4 Práva a povinnosti ztejto zmluvy nemóže prijímateť previesť na inú osobu
bez predch ádzajúceho písomného súhlasu ministerstva.

8.5 Právny nástupca prijímateťa, alebo nim niadeného alebo založenébo zariadenia, ktoý
je poskytovateťom sociálnej služby v zariadení uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy
musí bezodkladne prellkazať ministerstvu vznik tohto právneho nástupníctva a vznik
oprávnenia poskytovať sociálnu službu v zariadení, pre ktoré je tento finančný
príspevok urěený, zápisom do registra. V prípade preukázania splnenia uvedených
podmienok zo strany právneho nástupcu podťa prvej vety a neexistencie daňových
nedoplatkov u miestne príslušného správcu dane, nedoplatkov na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatkov na
povinných príspevkoch na starobné dóchodkové sporenie móžu zmluvné strany
pokračovať v nerušenom výkone práv a povinností ztejto zmIuvy; ak však právny
nástupca nesplní resp. riadne nepreukáže splnenie týchto podmienok, ministerstvo je
oprávnené od tejto zmluvy odstúpit'v súlade s bodom 7.5 článku VII. tejto zmluvy.

8.6 Zmluvné strany móžu uzatvoriť písomný dodatok k tejto zmluve, ktoým sa bude meniť
miesto poskytovania sociálnej služby v zariadeni uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
ak prijímateť zmení miesto poskytovania sociálnej služby v zaríadeni uvedenom
v prílohe ě. 1 tak, že
a) skončí poskyovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v pdlohe č. l tejto

zmluvy na mieste jej poskýovania uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy výmazom
z registra, bez právneho nástupnictva a

b) tomuto prijímateťovi vznikne oprávnenie zápisom do registra poskytovať sociálnu
službu v rovnakom druhu zariadenia na inom mieste jej poskytovania v územnom
obvode rovnakej obce, ak ide o sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 25 alebo
v územnom obvode rovnakého vyššieho územného celku, ak ide o sociálnu službu
v zariadeni uvedenom v § 26, § 27 a § 29; ak toto oprávnenie vznikne prijímateťovi
na inom mieste v územnom obvode inej obce alebo v územnom obvode iného
vyššieho územného celku, táto iná obec vydá písomné vyjadrenie podťa § 83 ods.8

zál<ona o sociálnych službách o súlade poskytnutia finančného príspevku
prijímateťovi s komunitným plánom sociálnych služieb tejto inej obce alebo tento

iný vyšší územný celok vydá písomné vyjadrenie podl'a § 83 ods. 9 zákona
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o sociálnych službách o súlade poskytnutia .finančného 
príspevku prijímateťovi

s koncepciou rozvoja sociálnych siuzieL tohto iného vyššieho územného celku a

c) práva a povinnosti 
" 

pru.ou.ro|ráu"y"r, vďahov zamestnancov poskytovateťa

sociálnej služby (prijímatefaj apráua a po,vinnosti ztuatvorených zmlúv

o poskýov*i ,o.iarňej"služby prijimateťov soiiálnej služby u..zariaďení uvedenom

v prílohe e. i zostav út, ,u"iorÁe umení sa len miesto výkonu práce a miesto

poskytovania sociálnej"sluzby, ktoým je novo miesto poskytovania sociálnej služby

v zariadení rovnakého druhu, l-ru kto,o* .vznikl-o 
prijímateťovi oprávnenie

poskytovať túto sociálnu službu zápisom do registra a

d) prijímateť preukaže ministers;;,'ú""ie podlmienok podťa písmen a) až c) tohto

bodu tohto ělanku.

8.7 zm|uvaje vyhotovená v 3 rovnopis och, zktorých dva rovnopisy dostane ministerstvo

a jeden rovnopis dostane prijímateť,

8.8 obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopíňať len nazžklade vzájomnej dohody

zmluvných stran fo-rmou oěíslovÁý.r, pi*.n"Ych dodatkov podPÍsaných oPrávnenými

zástupcami oboch zmluvných ,tr*, t tore budú neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy,

8.9 ostatné vzťahy,ktoré nie sú upravené výslovne vtejto zmluve, sa riadia zákonom

o sociálnycn .í"zúa.rr, občiansk}m zakonníkom,^prislusn;lmi ustanoveniami zákona

orozpočtových pravidlách urukino^ č.583120ď4Z,z, orozpoětových pravidlách

inemnej samosprávy a o ,*.rr. 
- 

u doplnení niektoných zákonov v zneni neskorších

predpisov.

8.10 Na hospodarenie s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami sa vzťahujú najmá:

a) zákono sociálnych službách,_

b) zékono rozpočtovýchpravi{}ách,
.j zákono rozpoětových pravidlách územnej samosprávy,

d) zákono úětovníctve,
.j zákono f,rnančnej kontrole a audite,

8.11 zmbxnéstrany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumelí aže ttfto

zmluvu urutoáruji i^iŘtua" ich slobodnej, vážnej, určitej azr.ozumiteťnej vóle, že

zmluva nebola uzatvorená poJnátlakom, vtiesňi ani zanápadne nevýhodných

podmienok anaznaksúhlasu slej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,
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V Bratislave, dňa ...'.Í...!.....*.o.{.! V . !!!... j&ď.r.{?.',.......)dňa ..q.1...Qi,. ..|p.?!.

odtlačok pečiatky

,,/É\
I

za ministďstvo,

odtlačok pečiatky

:/ n

, -,4

generálny tajomník
služobného riradu

peter Marušinec
primátor
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