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Z M L U V A   Č.  96/2023/OSSZ  

O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

podľa § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej len ako „zmluva“) 

 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

názov:   Banskobystrický samosprávny kraj 

sídlo:    Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

IČO:    37828100 

DIČ:    2021627333 

  

(ďalej len ako „BBSK“) 

 

a 

 

názov:   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Sídlo:   Sekulská 672/1, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 

Štatutárny orgán: Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka 

IČO:     00683876 

DIČ:     2020804731 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

IBAN:   SK24 0200 0000 0012 6294 4559 

 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu s BBSK len ako „zmluvné strany“) 

 

 

I.  Preambula 

 

1.  Poskytovateľ je neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zmysle ustanovenia § 3 zákona       

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

„zákon o sociálnych službách“). 

2.  BBSK ako vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu 

s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 75 ods. 4  zákona o sociálnych 

službách.  

3.  Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy  

neposkytuje sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk a zaväzuje sa, že po celý čas trvania tejto 

zmluvy ostane tento status zachovaný. 

 

II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

poskytovať sociálne služby prijímateľom sociálnej služby (ďalej len ako „prijímateľ sociálnej 

služby“ v singulári alebo pluráli) v druhu, forme, na mieste a v dobe podľa čl. III tejto zmluvy a 
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za podmienok v tejto zmluve ďalej uvedených, za čo sa BBSK zaväzuje uhradiť poskytovateľovi 

finančný príspevok na prevádzku v zmysle § 77 zákona o sociálnych službách vo výške a podľa 

podmienok bližšie dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len ako „finančný príspevok“). 

 

III. Špecifikácia sociálnej služby  

1.  Sociálne služby poskytované v zmysle tejto zmluvy: 

Bod 

Špecifikácia sociálnej služby 

Druh Druh - § Forma Názov a miesto poskytovania 

Počet 

objednaných 
hodín  

1. 

špecializované  
sociálne 

poradenstvo 

§ 19 ods. 3 

zákona o 
sociálnych 

službách ambulantná  

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, 
Internátna 1869/10, 97404 Banská 

Bystrica 
3800 hodín 

2. 

špecializované  

sociálne 
poradenstvo 

§ 19 ods. 3 
zákona o 

sociálnych 
službách terénna Banskobystrický kraj 

3. 

sociálna 

rehabilitácia 

§ 21 zákona 
o sociálnych 

službách ambulantná  

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, 
Internátna 1869/10, 97404 Banská 

Bystrica 3800 hodín 

4. 

sociálna 

rehabilitácia 

§ 21 zákona 
o sociálnych 

službách terénna Banskobystrický kraj 

 

(ďalej každý a ktorýkoľvek z druhov sociálnej služby podľa tohto článku zmluvy aj ako „sociálna 

služba“) 

2.   Doba poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou BBSK v zmysle tejto zmluvy je 

do 31.12.2023. 

 

IV. Výška finančného príspevku 

1. BBSK poskytne poskytovateľovi finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v celkovej 

výške 95.000,- EUR (deväťdesiatpäťtisíc eur), v prepočte na počet hodín dohodnutý 
v článku III bod 1. podbod 1, 2, 3 a 4 tejto zmluvy, fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej 

situácii spôsobenej zrakovým postihnutím, a to v členení nasledovne: 

- finančný príspevok podľa bodu 1 podbod 1 a 2 čl. III zmluvy vo výške 47.500,- EUR,  

- finančný príspevok podľa bodu 1 podbod 3 a 4 čl. III zmluvy vo výške 47.500,- EUR. 

2. Finančný príspevok na prevádzku na rok 2023 je stanovený v súlade s § 77 ods. 8 písm. d) zákona 

o sociálnych službách, a to vo výške 12,50 EUR na hodinu poskytovanej sociálnej služby.    

3. Finančný príspevok bude poskytovateľovi zasielaný v čiastkach rovnajúcich sa 1/12 

z výšky finančného príspevku podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na účet poskytovateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy, spravidla mesačne za príslušné kalendárne mesiace poskytovania služieb 

poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy. Prvá platba bude zaslaná na účet poskytovateľa do 

20 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

4. Ak poskytovateľ poskytoval sociálne služby v menšom rozsahu hodín ako je dohodnuté 
v čl. III tejto zmluvy, bude BBSK písomne požadovať vrátenie alikvotnej časti poskytnutého 
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finančného príspevku v súlade s vyhotoveným zúčtovaním v zmysle bodu 5 tohto článku zmluvy; 

na vrátenie alikvotnej časti sa uplatní postup podľa čl. V bod 9 zmluvy. 

5. Poskytovateľ je povinný kedykoľvek počas trvania zmluvy na základe písomnej výzvy BBSK 

v lehote, ktorú BBSK určí a tiež v lehote do 15 dní po ukončení trvania zmluvy, predložiť 
zúčtovanie celkovej výšky poskytnutých finančných príspevkov v závislosti 

od objednaného počtu hodín poskytovania sociálnej služby dohodnutých v zmysle čl. III tejto 

zmluvy a skutočného počtu hodín poskytovania sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby 
podľa zasielanej evidencie v zmysle bodu 5 čl. VI tejto zmluvy, ktorým poskytovateľ poskytoval 

sociálne služby.  

6. Ak poskytovateľ skončí poskytovanie sociálnej služby v čase platnosti tejto zmluvy 

alebo dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodov podľa čl. IX bod 2 a 3 tejto zmluvy, je 
poskytovateľ povinný zúčtovať poskytnutý finančný príspevok do 15 dní po dni, v ktorom nastane 

skutočnosť podľa prvej časti tejto vety a vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok v lehote 

a spôsobom podľa čl. V bod 9 zmluvy; o skončení poskytovania sociálnej služby je poskytovateľ 

povinný písomne informovať BBSK najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej skončenia. 

 

V.  Podmienky použitia finančného príspevku 

1. Poskytovateľ sa pri poskytovaní sociálnej služby a pri použití finančného príspevku alebo jeho 

akejkoľvek časti zaväzuje dodržiavať zmluvné podmienky, za ktorých sa finančný príspevok 

poskytuje a ustanovenia aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných 

na území Slovenskej republiky. Poskytovateľ sa osobitne zaväzuje dodržiavať pri používaní 

finančného príspevku alebo jeho časti zásadu účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti tak, 

ako sú vymedzené zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.  Poskytovateľ je povinný viesť finančný príspevok na samostatnom bežnom účte. 

3. Poskytovateľ je povinný viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutého 

finančného príspevku, riadiť sa zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a pri použití finančného príspevku sa riadiť zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a platnou rozpočtovou klasifikáciou. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje finančný príspevok podľa tejto zmluvy nepoužiť na kapitálové výdavky, 

ktorými sa rozumejú výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 

Eur vrátane) a nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 Eur vrátane), vrátane 

výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov:  

- nákup pozemkov a nehmotných aktív, 

- nákup budov, objektov alebo ich častí, 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 

- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov, 

- prípravná a projektová dokumentácia, 

- realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. 

5.  Poskytovateľ môže finančný príspevok použiť na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním 

sociálnej služby v súlade s § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v nadväznosti na činnosti 

uvedené v § 16, § 17 a § 18 zákona o sociálnych službách, ktoré je poskytovateľ povinný 

vykonávať pre daný druh sociálnej služby.  

6.  Poskytovateľ môže z finančného príspevku uhrádzať výdavky na mzdy a s tým súvisiace 

odvody do poisťovní, tovary a služby. 
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7.  Výnosy z finančného príspevku sú príjmom BBSK. Za skutočný výnos z poskytnutého 

finančného príspevku sa považuje výška úroku po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu. 

Poskytovateľ je povinný poukázať výnosy z poskytnutého finančného príspevku za obdobie, 

na ktoré sa uzatvára táto zmluva, na príjmový účet BBSK vedený v Štátnej pokladnici č. účtu: SK32 

8180 0000 0070 0030 0064, a to polročne do 15 dní po ukončení  kalendárneho polroka. Zároveň 

sa poskytovateľ zaväzuje BBSK bezodkladne zaslať písomné avízo o poukázaní výnosov 

z prostriedkov BBSK.  

8. Finančný príspevok možno použiť len po dobu podľa čl. III tejto zmluvy; použitím sa myslí 

aj vykonanie peňažnej operácie v banke, ktorá musí taktiež prebehnúť najneskôr v posledný 

deň doby podľa čl. III tejto zmluvy, inak bude použitie finančného príspevku vyhodnotené ako 

rozporné s touto zmluvou. 

9.  Ak poskytovateľ nevyčerpá finančný príspevok počas doby trvania tejto zmluvy, je 

povinný vrátiť BBSK sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi finančným príspevkom a skutočne 

vyčerpanou časťou finančného príspevku, a to: 

a) na účet BBSK vedený v Štátnej pokladnici č. SK92 8180 0000 0070 0038 9679, ak sa má rozdiel 

vracať v kalendárnom roku, v ktorom bola táto zmluva uzatvorená; alebo, 

b) na účet BBSK vedený v Štátnej pokladnici  č. SK32 8180 0000 0070 0030 0064, ak sa má 

rozdiel vracať v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola táto 

zmluva uzatvorená.  

V zmysle § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov sa rozdiel podľa tohto bodu zmluvy nevracia, ak jeho suma nepresiahne 5 Eur 

(slovom: päť Eur). O vrátení finančného príspevku alebo jeho časti je poskytovateľ povinný zaslať 

BBSK bezodkladne písomné avízo.  

10.  Ak poskytovateľ poruší podmienky uvedené v tejto zmluve, je povinný vrátiť finančný 

príspevok, resp. jeho príslušnú časť, BBSK, do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 

BBSK o zistení porušenia podmienok uvedených v tejto zmluve, na účet BBSK vedený v Štátnej 

pokladnici v príslušnom kalendárnom roku č. účtu: SK92 8180 0000 0070 0038 9679; v prípade, ak 

bude porušenie zmluvy zistené v kalendárnom roku nasledujúcom po zániku tejto zmluvy, vráti 

poskytovateľ finančný príspevok, resp. jeho príslušnú časť, v lehote a na základe výzvy podľa tohto 

bodu zmluvy na účet BBSK vedený v Štátnej pokladnici č. účtu SK32 8180 0000 0070 0030 0064. 

 

VI.  Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľom sociálnej služby poskytovať služby v súlade so zákonom 

o sociálnych službách a aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými 

na území Slovenskej republiky a v súlade s touto zmluvou a písomnými usmerneniami BBSK. 

Poskytovateľ v súlade s § 74 ods. 6 zákona o sociálnych službách nesmie podmieniť uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľmi sociálnych služieb peňažným alebo 

nepeňažným plnením. Poskytovateľ je povinný pri určovaní sumy úhrady pre prijímateľov 

sociálnych služieb postupovať v súlade s § 72 ods. 3 a ods. 6 zákona o sociálnych službách.  

 

2. BBSK má právo vykonať kontrolu použitia finančných príspevkov poskytnutých podľa tejto zmluvy 

zmysle § 81 písm. s) a t) zákona o sociálnych službách, kontrolu obsahu výročnej správy o činnosti 

a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby v zmysle § 67a ods. 2 zákona o sociálnych službách, 

kontrolu vyúčtovania podľa tejto zmluvy a kontrolu plnenia povinností poskytovateľa uložených 

touto zmluvou.  

3.   Poskytovateľ je povinný poskytnúť BBSK plnú a neodkladnú súčinnosť pri výkone kontroly 

podľa bodu 2 tohto článku zmluvy. Súčinnosť poskytne poskytovateľ podľa uplatnených 

požiadaviek BBSK. Kontrolu je BBSK oprávnený vykonať kedykoľvek, bez povinnosti 

predchádzajúceho ohlásenia. Poskytovateľ je v zmysle tejto zmluvy najmä povinný poskytnúť BBSK 
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akékoľvek a všetky požadované údaje, dokumenty a vysvetlenia a vytvoriť podmienky pre výkon 

kontroly zo strany zamestnancov BBSK alebo iných osôb na to BBSK určených, najmä takýmto 

osobám umožniť (aj vopred neohlásený) vstup do miesta poskytovania sociálnej služby 

a súvisiacich priestorov poskytovateľa, náhľad do zmluvnej  a inej dokumentácie poskytovateľa 

súvisiacej s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy vrátane zmlúv, objednávok a účtovných 

dokladov (vrátane možnosti vyhotovovať z nich odpisy alebo kópie), a vytvoriť akékoľvek ďalšie 

BBSK požadované podmienky pre výkon kontroly. Za účelom umožnenia kontroly bude 

poskytovateľ riadne evidovať a archivovať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním 

služieb podľa tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ je povinný predkladať BBSK polročne vyúčtovanie poskytnutého a 

vyčerpaného finančného príspevku, a to v termíne do 31. dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po ukončení kalendárneho polroka. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pri predkladaní 

vyúčtovania pokynmi a usmerneniami k čerpaniu výdavkov zaslanými z BBSK. Každá sociálna 

služba, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok, sa vyúčtuje samostatne na tlačive „Čerpanie 

príspevku BBSK na bežné výdavky za sociálne služby“, ktoré BBSK zašle poskytovateľovi pred 

vykonaním vyúčtovania. Ak BBSK poskytne prvý mesačný finančný príspevok v mesiaci máj alebo 

jún a poskytovateľ nestihne vyčerpať finančné prostriedky do konca prvého polroka, informuje 

o tom písomne prislúchajúci odbor/oddelenie a poskytnuté finančné prostriedky vyúčtuje v druhom 

polroku. Výpočty sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Vyúčtovanie obsahuje 

nasledujúce dokumenty:     

a) Tabuľku „Čerpanie príspevku BBSK na bežné výdavky za sociálne služby“. Tabuľka musí 

obsahovať: meno a priezvisko spracovateľa, telefónne číslo a funkčnú e-mailovú adresu.  

b) Fotokópie výpisov z bankového účtu na ktorý bol poukazovaný finančný príspevok z BBSK. Ak 

je finančný príspevok alebo jeho časť prevádzaný na iný bankový účet, z ktorého sa uskutočňuje 

platba konečnému príjemcovi, je potrebné doložiť zdôvodnenie a aj fotokópie výpisov z takéhoto 

iného bankového účtu alebo účtov. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť 

odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť vo vyúčtovaní uznaný výdavok na úhradu 

dane z pridanej hodnoty. Na fotokópiách výpisov poskytovateľ identifikuje všetky výdavky 

položkou ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.  

c) Fotokópie dokladov preukazujúcich čerpanie bežných výdavkov označených poznámkou 

„Výdavok čerpaný z príspevku BBSK“, vrátane dokladov mzdovej evidencie a pokladničných 

dokladov usporiadaných v chronologickom poradí tak, ako boli uhrádzané. Pri výbere hotovosti 

z bankového účtu do pokladne je poskytovateľ povinný viesť finančné prostriedky v samostatne 

zriadenej pokladni. Fotokópie dokladov, ktoré nebudú označené poznámkou „Výdavok čerpaný 

z príspevku BBSK“ nebudú akceptované.   

d) Detailný rozpis jednotlivých výdavkov každej kategórie a  položky rozpočtovej skladby a 

komentár k dôležitým informáciám, ktoré nevyplývajú z vyúčtovania.  

e) Čestné prehlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.   

f) Peňažný denník, v prípade jednoduchého účtovníctva alebo hlavnú kniha a denník, v prípade 

podvojného účtovníctva.  

5. Poskytovateľ je povinný v súlade s § 95 zákona o sociálnych službách viesť evidenciu 

prijímateľov sociálnej služby. V súlade s § 95 ods. 11 zákona o sociálnych službách je 

poskytovateľ sociálnej služby povinný predkladať BBSK evidenciu prijímateľov sociálnej služby 

štvrťročne, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho štvrťroka. 

V evidencii predkladanej BBSK je poskytovateľ povinný uviesť meno a priezvisko občana, adresu 

trvalého pobytu, rodné číslo a dátum narodenia prijímateľa sociálnej služby, s výnimkou fyzických 

osôb uvedených v § 95 ods. 2 zákona o sociálnych službách, počet konzultácií a celkový počet 

hodín konzultácií. 
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6. Poskytovateľ je povinný v súlade s § 67a zákona o sociálnych službách uložiť do verejnej časti 

registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok v termíne do 15. júla príslušného kalendárneho roka. 

7. Ak poskytovateľ vstúpi do procesu likvidácie, neodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

vstupu do likvidácie, písomne oznámi túto skutočnosť BBSK a tiež prijímateľom sociálnej služby, 

ktorým zabezpečí poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok 

u iného poskytovateľa sociálnej služby. 

8.  Ak sa poskytovateľ zlúči alebo splynie s inou osobou alebo sa rozdelí, alebo ak jeho hospodárska 

jednotka alebo časť, súčasťou ktorej bude poskytovanie sociálnych služieb podľa tejto zmluvy, 

budú prevedené inej osobe, poskytovateľ neodkladne, najneskôr 14 pracovných dní pred dňom, 

v ktorom sa bude očakávať, že takáto skutočnosť nadobudne takéto právne účinky, túto písomne 

oznámi BBSK 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, písomne BBSK informovať 

o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči štatutárnemu zástupcovi poskytovateľa alebo voči jeho 

zamestnancovi alebo subdodávateľovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak takéto obvinenie 

vecne súvisí s poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, a to aj 

na iný druh sociálnej služby, inú formu, a pod., než je dohodnutá v tejto zmluve. 

10. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť, na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) 

zmluvných záväzkov neplatná.  

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje 

na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich 

zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo 

ústnej) a povinnosti na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné 

strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú 

okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, 

ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným 

osobám. 

 
VII. Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1.  Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej 

zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných 

právnych predpisov. 

2. Ak poskytovateľ nevráti finančné prostriedky v zmysle čl. IV bod 4 a/alebo 6 tejto zmluvy  a/alebo 

čl. V bod 9 a/alebo 10 tejto zmluvy na účet BBSK v lehote, výške a/alebo spôsobom dohodnutým 
v tejto zmluve, je povinný zaplatiť BBSK za každý čo i len začatý deň omeškania zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z nevrátenej sumy. 

3. Ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. VI bod 3 až 11 tejto zmluvy, BBSK má 

právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške finančného príspevku podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy, 

a to aj opakovane. 

4. Ak bude BBSK kontrolným orgánom uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom 

poskytovateľom nelegálne zamestnávaných osôb v zmysle § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, je BBSK oprávnený od poskytovateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške dvojnásobku takto uloženej sankcie, a to aj opakovane. 
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5. Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo 

iného dokladu vyhotoveného oprávnenou zmluvnou stranou a budú splatné v lehote do 10 dní 

odo dňa vystavenia penalizačnej faktúry. 

6. Vznikom nároku na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy a/alebo ich úhradou nie je dotknutý 
nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody, a to v celom rozsahu škody bez prihliadnutia 

na výšku uplatnenej zmluvnej pokuty. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút dohodnutú v zmysle Zmluvy považujú 

za primeranú voči zabezpečovaným záväzkom. 

8. Zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody ani ich uplatnenie nezbavuje poskytovateľa 

záväzku ďalej plniť zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 

 

 

VIII.  Register partnerov verejného sektora 

1.  Ak má byť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) poskytovateľ 

partnerom verejného sektora, poskytovateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude počas celej 

doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

2.  BBSK má právo zastaviť výplatu finančného príspevku podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa ocitol 

v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné 

skutočnosti: 

a) poskytovateľ nesplnil povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS, ak mu je táto povinnosť 

uložená, alebo 

b) poskytovateľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa 

§ 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS, ak mu je táto povinnosť uložená. 

 

IX. Trvanie a zánik zmluvy 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2023. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) v súlade 

s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení 

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2.  Táto zmluva zanikne pred uplynutím doby určitej dohodnutej v bode 1 tohto článku aj: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo 

b) zánikom oprávnenia poskytovateľa na poskytovanie sociálnej služby dňom podľa § 68 ods. 4 

zákona o sociálnych službách, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze 

z registra alebo odo dňa výmazu z registra, alebo 

c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných 

strán poruší ustanovenia tejto zmluvy a v primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou 

stranou na nápravu porušenia zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, takéto porušenie 

neodstráni, prípadne nenapraví; odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane oprávnenou zmluvnou stranou, alebo 

d) odstúpením ktorejkoľvek oprávnenej zmluvnej strany v prípade porušenia povinnosti podľa čl. 

VI bod 10 zmluvy, alebo  

e) odstúpením od zmluvy zo strany BBSK z dôvodov uvedených v bode 3 tohto článku zmluvy. 

3. BBSK smie od tejto zmluvy odstúpiť: 
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a) ak poskytovateľ použije finančný príspevok alebo akúkoľvek jeho časť v rozpore s touto 

zmluvou,   

b) ak bude BBSK kontrolným orgánom uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom 

poskytovateľom nelegálne zamestnávaných osôb v súlade s § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

c) ak je poskytovateľ partnerom verejného sektora a ak počas trvania tejto zmluvy nastane 

niektorá z nasledovných skutočností: 

(i) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze poskytovateľa ako partnera verejného 

sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS, 

(ii) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona 

o RPVS, 

(iii) dôjde k výmazu poskytovateľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, 

(iv) je poskytovateľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 

povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS; 

d) ak nastanú skutočnosti podľa čl. VI bod 9 zmluvy, t. j. ak bude vznesené akékoľvek obvinenie 

voči štatutárnemu zástupcovi poskytovateľa alebo voči jeho zamestnancovi alebo 

subdodávateľovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak takéto obvinenie vecne súvisí 

s poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, a to aj na iný druh 

sociálnej služby, inú formu, a pod., než je dohodnutá v tejto zmluve. 

4.  Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení 

od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Uplatnením odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje 

s účinkami odo dňa odstúpenia (ex nunc), nie od jej začiatku. 

5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu 

spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na úhradu dovtedy uplatnených resp. nárokovateľných 

zákonných alebo zmluvných sankcií a práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo 

podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením (najmä, nie však výlučne nezaniká 

napr. povinnosť poskytovateľa vyhotoviť a predložiť vyúčtovanie podľa čl. IV bod 6 zmluvy, 

povinnosť poskytovateľa poskytnúť súčinnosť, vrátiť finančný príspevok alebo jeho časť spôsobom 

a v čase dohodnutým v tejto zmluve, povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu). 

 

X. Doručovanie a komunikácia   

1. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, vrátane návrhov, žiadostí či informácií, ktoré sa 

vzťahujú k zmluve a vzťahom z nej vyplývajúcim, alebo ktoré majú byť urobené na základe zmluvy, 

prípadne v súvislosti s ňou, musia byť urobené v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej 

strane.  

2. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. 

V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si 

dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá 

zásielku doručuje. 

3.  Listovú zásielku je možné doručovať osobne, prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra 

na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Doporučené doručovanie sa 

vyžaduje najmä v prípade podstatných okolností trvania zmluvy, ako napríklad spôsoby ukončenia 

zmluvy, ako aj ohľadom uplatnenia zmluvných pokút a náhrady škody. 

4. Na účely doručovania prostredníctvom elektronickej pošty môžu zmluvné strany komunikovať 

prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
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výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov.  

5.  Ak po dobu trvania tejto zmluvy dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných 

strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy alebo čísiel účtov uvedených v znení tejto zmluvy, každá 

zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej strane, a to bezodkladne po tom, ako 

k takej zmene dôjde. Účinnosť oznámenia o zmene údajov podľa predošlej vety nastane doručením 

oznámenia druhej zmluvnej strane a nie je podmienená uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

 

XI. Záverečné ustanovenia 

1.  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa inak riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR. 

2.  Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa 

platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo 

nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 

ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 

ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

3.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomne po vzájomnej dohode 

zmluvných strán, a to číslovanými po sebe nasledujúcimi dodatkami k zmluve. 

4.  Zmluva je vyhotovená na 9 stranách v 3 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží poskytovateľ 

a 2 rovnopisy obdrží BBSK.   

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej 

možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať 

o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu uzavreli na základe 
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Banskej Bystrici dňa ..................   V ................................., dňa .................... 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                           ________________________________ 
Banskobystrický samosprávny kraj Únia nevidiacich a slabozrakých 

Mgr. Ondrej Lunter, predseda               Slovenska 

 Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka 


