
Zmluva č. SOČ. 146/83609/8532/2022 - ZPS 09
o poskytovaní finančného příspěvku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neveřejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho
zákonníka v nadváznosti na § 80 písm. h) bod 2. a § 75 ods. l zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znění neskorších predpisov

^*.;>
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Poskytovatel' fínančného příspěvku:
Sídlo:
Statutámy orgán:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Město")

a

Neveřejný poskytovateF:
Sídlo:
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spqjenie:
IBAN:
(ďalcj len „Poskytovatel"')

Město Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 Ol Poprad
Ing. Anton Danko, primátor města
00326470
2021031144
Město Poprad nie je platcom DPH,
SK 2021031144 - zdaniteťná osoba registrovaná
pre daň podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znění neskorších
predpisov
Všeobecná úvěrová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562

Sociálny dóm ANTIC n. o., Bardejov
Podpapierňou 1662/71, 085 Ol Bardejov
Be. Ing. Jaroslav Zivčák, PhD., riaditel'
42092426
2022853613
Sociálny dóm ANTIC n. o., Bardejov
nie je plátcem DPH
Tatra banka, a. s.
SK93 1100 0000 0026 2701 5686

uzatvárajú tuto zmluvu

o poskytnutí fínančného příspěvku na prevádzku poskytovanej sociálně] služby neveřejnému
poskytovatel'ovi sociálně] služby.

Clánok l
Předmět zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného příspěvku na čiastočné pokrytie
nákladov spojených s poskytováním sociálně] služby v zariadení pře seniorov pře jednoho
občana města Poprad a to : pani , narodenú , trvale bytom Poprad,

. Sociálna služba sajej poskytuje u neveřejného poskytovatel'a sociálně] služby
Sociálny dóm ANTIC n. o., Bardejov, Pod papierňou 1662/71, 085 Ol Bardejov.
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Článok2
Čas plnenia

l. /,iiiliiv;t s;i ii/.atvára na dobu urcitú do 31. 12.2022.

Článek 3
Podmienky poskytovania fínančného příspěvku

1. I'oskytovatel' sociálně] služby bude poskytovat' sociálnu službu v zmysle ustanovenia § 35
/.;]koii;i o sociálny ch službách a rozhodnutí o sociálně) odkázanosti na sociálnu službu,
vydiiných v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o změně a doplnění
/,;ikona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znění neskorších
1-ircttpisov (ďalej len" zákon č. 448/2008 Z. z.") Mestom Poprad, nakol'ko Město nemóže
l-toskytn.úť alebo zabezpečit' poskytovanie sociálnej služby podl'a § 8 ods. 4, písm. a) a písm. b)
/.;'il«)na č. 448/2008 Z. z..

2. I'oskytovateP sociálny ch služieb nebude poskytovat' sociálnu službu s ciel'om dosiahnutia
y.i.sku.

3. I'n'spevky sa poskytujú na běžné výdavky súvisiace s poskytováním sociálně) služby
Livedenej v článku l tejto zmluvy.

4. Příspěvky nie je možné použit' na kapitálové výdavky.
5. Poskytovatel' sa zavazuje použit' finančně prostriedky na běžné výdavky za rok 2022.

Článok 4
Povinností zmluvných stráň

l. Město sa zavazuje:
Poukázat' fínančné prostriedky na číslo účtu SK93 1100 0000 0026 2701 5686 do 15 dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy vo výške uvedenej v článku 5.

2. Poskytovatel' sa zavazuje:
a) Viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých prostriedkov, riadiť sa

zákonem č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znění neskorších predpisov a při použití
dnančných prostriedkov sa riadiť zákonem č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
veřej něj správy a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov
;i |il;i(noii ro/.počlovou klasifikáciou.

h) Vic.sť cviclcnciii prijímaterov sociálnej služby s trvalým pobytom v městě Poprad podl'a
§ ()5 ods. 7 v rozsahu podl'a § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 448/2008 Z. z..
V evidenci i uvicsť aj číslo a datum Rozhodnutia Města Poprad o odkázanosti na sociálnu
Slu/.bii, a štvi-ťročne předložit' Městu evidenciu poskytovanej sociálně služby, najneskór
do 20. dna nasledujúceho mesiaca po ukončení stvrt'roka.

c) l''inančné prostriedky použit' na úhradu nákladov za poskytovánu sociálnu službu
pre jednoho občana, s trvalým pobytom v městě Poprad, ktorí splňajú podmieiiky zákona
č. 448/2008 Z. z..

d) Vrátit' nevyčerpané finančně prostriedky za příslušné obdobie na účet Města číslo
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 najneskór do 28. 02. 2023. Zároveň zaslat' avízo
o vrátení fínančných prostriedkov.
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i) I'K-illo/il' Mc.sdi kó|)iii vyúčtovania poskytnutých fínančných prostriedkov Ministerstvom
[iiiii c '.(ii i.iliiyrli vcťi ;i rof.liny Slovcnskej republiky najneskór v tenníne do 31. 03. 2023.

l) AI. I'lr.l'.vlnv.ilcP .soci.'lliiycll .slu/.icb skončí poskytovanie sociálnej služby v čase platnosti
ir|i(i /iiilii\'v, /,úť(tiji-- po.skyliHité fínančné příspěvky ku dnu skončenia činnosti alebo
\ tniiiliK.- iirčciioin Mcstom.

y} I'.rilylMil'vrk |X)č..is y.iiiliiviicho vzťahu, ak bude zistený rozpor použitých finančných
pí r,])r\ kov .s podmicnk;inii iivcclenými v článku 3 tejto zmluvy, zavazuje sa Poskytovatel'
\i;iliC ii;i účel Města finančně prostriedky použité v rozpore s podmienkami uvedenými
v rl.'iiikii 3 (cjto zmluvy do 30 dní ódo dna doručenia písomného oznámenia o zistení
I<>/|U)HIS lýmito podmicnkami a to na účet Města číslo SK75 0200 0000 0000 2452 4562.

li) V |)ri|-);idc, ak Poskytovatel' nevrátí finančně prostriedky v zmysle článku 4 písm. d) af)
1 i;l účel Města, je povi nný zaplatit' Městu za každý den omeškania zmluvnú pokutu vo výške

o.05 % /, nevrátenej sumy.
i liiVylvoriť podmienky pře kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami získanými

/i) /.drojov fmancovania podfa § 75 zákona č. 448/2008 Z. z.. Kontrolu je Město
i ii|)i;ivncné yykonať kedykol'vek. Poskytovatel'je povinný poskytnut' súčinnosť. V případe,

/c I'oskytovateP neumožní kontrolu alebo neposkytne súčinnosťje povinný Městu zaplatit'
/nil>ivnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých finančných príspevkov a Město má
/;ii()vcň právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článek 5
Výška fínančného příspěvku

l. Město poskytne finančný príspevok na čiastočné pokrytie nákladov spojených
,s poskytováním sociálnej služby podl'a § 80 písm. h), bod 2, § 75 ods. 1-2
a vsúlade s ustanovením § 110 aq ods. 13-14 zákona č. 448/2008 Z. z. pre prijimatel'a
sociálně] služby: - naobdobieod29. 03.2022do31.12.2022,s variabilným
symbolom , vo výške 917,40 €.

2. I''inančný príspevok za uvedené obdobie v celkovej výške 917,40 € (slovom:
deváťstosedemnásť eur 40 centov) bude Poskytovateťovi poukázaný na číslo účtu SK93 1100

0000 0026 2701 5686 do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Článok 6

Osobitné ustanovenia

I. Město zastaví poskytovanie fínančných príspevkov v případe, ak Poskytovatel' sociálnych
slii/jeb nepředloží evidenciu prijímateťov sociálnych služieb a vyúčtovanie poskytnutých
liiiančných príspevkov podl'a článku 4 alebo dočasné neposkytuje sociálně služby
oličanovi, ktorý spina podmienky zákona č. 448/2008 Z. z..

?.. V [případe, že finančně prostriedky Poskytovatel' sociálny ch služieb použije inak a za iných
poclmienok, ako je uvedené v článku 3 a 4 tejto zmluvy. Město od zmluvy odstúpi
při zistení porušenia tejto zmluvy zo strany Poskytovatel'a sociálnych služieb.

3. Město móže odstúpiť od tejto zmluvy aj v případe opakovaného poskytnutia nepravdivých
úiliijov o použití fínančných príspevkov na občanov uvedených v tejto zmluve.

•l. Město odstúpi od tejto zmluvy aj v případe, ak Poskytovatel' nebude spínat' podmienky
l^l·c poskytovanie sociálny ch služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z..
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5. V případe, ak Město od zmluvy odstúpi, nastanu účinky odstúpenia dňom doručenia
písomného oznámenia o odstupem Poskytovatel'ovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva móže byť ukončená předčasné a to vzájemnou
dohodou.

7. Město podl'a § 80 písm. o) zákona č. 448/2008 Z. z. vykoná kontrolu hospodárenia neveřejného
poskytovateťa sociálnej služby s fínančnými prostriedkami získanými zo zdroj ov fínancovania
podl'a § 75.

8. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustana veniami Občianskeho zákonníka a zákonom
č. 448/2008 Z. z..

Článek 7
Závěrečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch stráň. Zmluva je účinná dňom
následuj úcim po dni jej zverejnenia.

2. Všetky změny a doplňky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené
obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluvaje vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pře Město a l vyhotovenie
pre Poskytovatel'a.

4. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať příslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných
údaj ov a o vol'nom pohybe takýchto údaj ov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně
osobných údaj ov a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že bolí obeznámené s informáciami podl'a
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob při spracúvaní osobných údajov.

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údaj ov uvedených v zmluve Mestom
za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozuměli, táto nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranné nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahám ju vlastnoručně podpisujú.

V Poprade, dna V Bardejove, dna

Ing. Anton Danko
primátor města

Be. Ing. Jaroslav Zivčák, PhD.
riaditel'
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