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Z M L U V A  č. 67/2023 

 
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  

 

 

v súlade s § 81 písm. h bod 2  zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 448/2008 Z. z.) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

    

    

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1      Nitriansky samosprávny kraj 

Sídlo:                                              Nitra, Rázusova 2A, 949 01 

Zastúpený:                                        Ing. Branislavom Becíkom, PhD., 

     predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja 

IČO:                                                  37861298 

Bankové spojenie:                            Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                        SK6481800000007000315493 

(ďalej len „poskytovateľ FP“) 

 

 

a 

 

1.2        Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie   

Právna forma:                                    rozpočtová organizácia  

Sídlo:                   4, 913 07 Zemianske podhradie  

V zastúpení:                       Mgr. Ivanou Kosovou, riaditeľkou    

IČO:                                   00 351 725 

Bankové spojenie:             Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                         SK22 8180 0000 0070 0050 9861 

 

Zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Trenčianskym samosprávnym 

krajom pod č.77, zo dňa 11.09.2009. 

 

(ďalej len „prijímateľ FP“) 
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2. PREDMET ZMLUVY 

 

 

2.1 Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania sociálnej 

služby medzi poskytovateľom FP a prijímateľom FP a uhrádzanie ekonomicky 

oprávnených nákladov (ďalej len „finančné prostriedky“) spojených s poskytovaním 

sociálnej služby. 

2.2 Prijímateľ FP sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby, ktorú  uzatvoril s  prijímateľkou sociálnej služby:    

 

Meno a priezvisko: Ružena Kováčová, nar. 16.05.1998, trvale bytom 573, 935 82 

Plášťovce, (ďalej len „prijímateľ“) odkázaný na sociálnu službu v súlade s rozhodnutím 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 10340/2022, CZ 38784/2022, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 21.10.2022, účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti. 

 

 

 

3. DRUH, FORMA A MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

 

3.1 Prijímateľ FP sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu nasledovného druhu: sociálna 

služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia podľa § 38 zákona o sociálnych službách – domov sociálnych služieb, 

celoročná pobytová forma, miesto poskytovania: Domov sociálnych služieb – 

Zemianske Podhradie 4, 913 07 Zemianske Podhradie. 

 

 

 

4. ÚHRADA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV A SPOSÔB ICH 

POSKYTNUTIA 

 

 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 13.01.2023 do 31.12.2023. 

4.2 Výška ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa FP za rok 2021 je 861,72 EUR 

mesačne. V prípade, ak dôjde k zmene výšky ekonomicky oprávnených nákladov, NSK 

upraví poskytovateľovi FP výšku poskytnutého finančného príspevku dodatkom k tejto 

zmluve. 

4.3 Výška úhrady za sociálnu službu platená prijímateľkou sociálnej služby je 117,09 EUR 

mesačne. V prípade, ak dôjde k zmene výšky úhrady za sociálnu službu platenej 

prijímateľkou sociálnej služby, NSK upraví poskytovateľovi FP výšku poskytnutého 

finančného príspevku dodatkom k tejto zmluve. 

4.4 Poskytovateľ FP poskytne prijímateľovi FP finančné prostriedky vo výške 744,63 EUR 

mesačne najdlhšie do 31.12.2023, t. j. rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi 
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uvedenými v odseku 4.2 tejto zmluvy a úhradou prijímateľa sociálnej služby uvedenou 

v odseku 4.3 tejto zmluvy.  

4.5 Poskytovateľ  FP  poskytne  prijímateľovi  FP  za obdobie uvedené v odseku 4.1 tejto 

zmluvy finančné  prostriedky vo výške 8 647,32 EUR. 

 

5. SPÔSOB POSKYTNUTIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

 

 

5.1  Poskytovateľ FP poskytne finančné prostriedky preddavkovo, spravidla  rovnomerne, 

jedenkrát  mesačne.  

5.2 Poskytovateľ FP sa zaväzuje prijímateľovi FP poukazovať finančné prostriedky                            

na samostatný účet vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu: SK22 8180 0000 0070 0050 9861 

podľa tejto zmluvy, spravidla do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.  

5.3   Poskytovateľ FP sa zaväzuje prijímateľovi FP uhrádzať finančné prostriedky spojené 

s poskytovaním sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, znížených 

o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľkou sociálnej služby. 

5.4   Výška úhrady finančných prostriedkov, ktorú poskytne poskytovateľ FP prijímateľovi FP 

za ďalšie obdobie, bude upravená dodatkami k tejto zmluve. 

 

 

 

6. PODMIENKY POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

 

6.1 Prijímateľ FP sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť na bežné výdavky 

súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z.. 

 

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

 

7.1   Prijímateľ FP je povinný uzatvoriť s prijímateľkou sociálnej služby zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby a kópiu poslať bezodkladne poskytovateľovi FP. 

V prípade, ak zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prijímateľ FP nedoručí 

poskytovateľovi FP, poskytovateľ FP úhradu finančných prostriedkov nevykoná. 

7.2   Prijímateľ FP sa zaväzuje viesť svoje účtovníctvo v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.3 Prijímateľ FP je povinný počas trvania, platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby predložiť poskytovateľovi 

FP v termíne najneskôr do konca februára nasledujúceho roka výpočet výšky svojich 
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ekonomicky oprávnených nákladov podľa ustanovenia § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 

Z. z. 

7.4   Prijímateľ FP sa zaväzuje poskytovateľovi FP do 20.01. nasledujúceho roka preukázať 

účelnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov (príloha č. 1 – tlačivo Využitie 

poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023) a predložiť výkaz o počte lôžko dní 

prijímateľa (príloha č. 2 – tlačivo Zoznam občanov, ktorí spĺňajú podmienky 

poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách v roku 2023 

s trvalým pobytom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja) a o skutočnej úhrade za 

sociálnu službu poskytnutú prijímateľovi.  

7.5  Prijímateľ FP sa zaväzuje do 10 dní písomne oznámiť poskytovateľovi FP dátum 

predčasného ukončenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby 

a zároveň vykonať vyúčtovanie k tomuto dátumu.  

7.6    Prijímateľ FP je povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za obdobie, na 

ktoré je zmluva uzatvorená najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka 

na účet poskytovateľa FP podľa odseku 1.1 tejto zmluvy. 

 

 

8. KONTROLA   

 

8.1    Poskytovateľ FP, vrátane zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra, kontroluje 

u prijímateľa FP hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami. 

8.2    Poskytovateľ FP navrhuje odporúčania na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole 

hospodárenia s FP a následne kontroluje plnenie prijatých opatrení v lehote určenej 

poskytovateľom FP. 

8.3  Prijímateľ FP je povinný umožniť poskytovateľovi FP výkon kontroly a  zamestnancom 

poskytovateľa FP ako aj zamestnancom Útvaru hlavného kontrolóra umožniť vstup do 

objektov, v ktorých poskytuje sociálne služby a služby súvisiace s ich poskytovaním. 

Prijímateľ FP je povinný predkladať požadované doklady v plnom rozsahu, poskytovať 

informácie a vysvetlenia súvisiace s výkonom kontroly. 

 

 

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

9.1   Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán 

alebo písomným odstúpením od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy zmluvný vzťah 

skončí dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

9.2  Poskytovateľ FP je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak prijímateľ FP poruší 

finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov alebo podmienku alebo povinnosť alebo záväzok uvedený v tejto zmluve alebo 

v zákone o sociálnych službách.  

9.3   Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých zmenách 

skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 
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10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

10.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami   

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.2   Túto zmluvu je možné meniť alebo inak dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami. 

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve prevezme poskytovateľ 

FP a jedno prijímateľ FP. 

10.4  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:  

Príloha č. 1: Využitie poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023 

Príloha č. 2:  Zoznam občanov, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania sociálnej 

služby v zmysle zákona o sociálnych službách v roku 2023 s trvalým 

pobytom na území Nitrianskeho kraja“. 

10.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, zmluva nie 

je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

  V .................................dňa  ...16.01.2023                         V Nitre ...01.02.2023.................. 

                          za prijímateľa FP:                                                         za poskytovateľa FP: 

 

 

 

 

 

 

 

           

..................................................................... ............................................................ 

Mgr. Ivana Kosová, v.r. Ing. Branislav Becík, PhD., v.r. 

                             riaditeľka predseda 

 Nitrianskeho samosprávneho kraja 

              

 

 


