
07/PFP/2022 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálne služby 

 z rozpočtu mesta Podolínec v roku 2022 

Poskytovateľ:  Mesto Podolínec 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman – primátor mesta 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec 
IČO:   00330132 
DIČ:   2020526189 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „Mesto Podolínec“) 

a 

Prijímateľ:  Humanitarian, n.o.  
Štatutárny orgán: PhDr.Mgr. Eva Polančíková, MPH 

Sídlo:   Jarabina 289, 065 41 Jarabina 
IČO/DIČ:              45734461 / 2023142825 
Bankové spojenie: Tatra banka 
IBAN:   SK24 1100 0000 0029 4408 0537 
 
(ďalej len „prijímateľ“) 

ktorú uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

1. Mesto Podolínec na základe žiadosti Margity Kolárovej,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   
065 03 Podolínec ako osoby odkázanej na sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 35 
alebo § 36 zákona o sociálnych službách (ďalej len „žiadateľ“) poskytne neverejnému 
poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35 alebo § 36 zákona 
o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na 
obdobie od 01.07.2022 do 31.12.2022.  

2. Žiadosť podľa predošlého odseku žiadateľ podáva v súlade s § 8 v spojitosti s § 110aq ods. 
13 zákona o sociálnych službách. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok výlučne na zabezpečenie prevádzky 
poskytovanej sociálnej služby na rok 2022. 

II. 
Výška a spôsob poukázania príspevku 

1. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok vo výške stanovenej v § 110aq ods. 13 písm. 
a) zákona o sociálnych službách, t.j. 600,- € . 



2. Mesto Podolínec poskytne príspevok jednorazovou platbou v lehote do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

III. 
Vrátenie príspevku 

1. Prijímateľ vráti pomernú časť finančného príspevku ak: 

a) žiadateľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
b) prestal žiadateľovi poskytovať sociálnu službu v zariadení z iného dôvodu, ako je 

uvedený v písm. a). 

2. V prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v ods. 1 tohto článku, poskytovateľ o tom 
informuje Mesto Podolínec v lehote 5 pracovných dní. 

3. Príspevok sa vráti za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni, keď prestala byť poskytovaná 
sociálna služba, do 31.12.2022. 

4. Prijímateľ je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku Mestu 
Podolínec v lehote 30 dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby žiadateľovi. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

Mesto Podolínec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.  

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ obdržia 
po 1 rovnopise.  

V Podolínci dňa 14.07.2022 

 

 

   

Mgr. Jaroslav Seman 
primátor mesta - poskytovateľ 

 Humanitarian, n.o. 
prijímateľ 

 


