
 Z M L U V A 

       o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená 

podľa ustanovenia § 80 písm. l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

1. Obec Nový Život 

zastúpený: JUDr. Tibor Fehér – starosta obce 

sídlo: 930 38 Nový Život, Eliášovce 55 

IČO: 00305626 

DIČ: 2021151836 

bankové spojenie:   VÚB banka a.s.                 

číslo účtu: SK78 0200 0000 0009 2292 5122 

(ďalej len „obec Nový Život“) 

 

2. RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. 

zastúpená : PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová 

sídlo: Šafárikova č. 28, 903 01 Senec 

IČO : 42166331 

bankové spojenie : VÚB banka a.s. 

číslo účtu: SK17 0200 0000 0024 8057 0553 : 0521959815/0900 

(ďalej  len „ neverejný poskytovateľ “) 

 

 

Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania sociálnej 

služby, a to medzi  Obcou Nový Život a neverejným poskytovateľom a poskytovanie 

finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

(ďalej len „finančný príspevok“). 

2.  Obec Nový Život sa zaväzuje poskytovať finančný príspevok neverejnému 

poskytovateľovi podľa ustanovenia § 80 písm. l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách (ďalej len „zákon“) výlučne len pre fyzické osoby (ďalej len „FO“) v súlade 

s evidenciou prijímateľov terénnej sociálnej služby. 

3. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na základe zmlúv o 

poskytovaní sociálnej služby uzavretých podľa ustanovenia § 74 zákona s prijímateľmi 

sociálnej služby v súlade s rozhodnutiami o odkázanosti na sociálnu službu vydanými obcou, 

v ktorej majú FO ako prijímatelia sociálnej služby trvalý pobyt. 

 

Čl. II. 

DRUH, FORMA, ROZSAH A MIESTO POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Zabezpečená sociálna služba sa bude poskytovať v domácnosti prijímateľov sociálnej služby. 

(ustanovenie § 41 zákona), ako terénna sociálna služba, na dobu neurčitú. Miestom 

poskytovania sociálnej služby je domácnosť prijímateľa sociálnej služby. 

 



 

 

Čl. III. 

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA, 

ZÚČTOVANIA A VYKONÁVANIA KONTROLY JEHO POUŽITIA 

 

1.  Obec Nový Život sa zaväzuje poskytovať neverejnému poskytovateľovi finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti  

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. 

1a) Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa 

poskytuje na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výške podľa uvedenej prílohy 

podľa § 76 zákona o sociálnych službách.  

 

 

Stupeň odkázanosti  

fyzickej osoby na pomoc  

inej fyzickej osoby  

Výška príspevku pri  

poskytovaní terénnej  

sociálnej služby/mesiac  

II. stupeň  89, 82 eura  

III. stupeň  179, 68 eura  

IV. stupeň  269, 47 eura  

V. stupeň  359, 29 eura  

VI. stupeň  449, 18 eura  

  

 

Príspevok je vyčíslený podľa formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a 

stupňa ich odkázanosti.  

1b) Finančný príspevok na prevádzku sa určí na príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu 

medzi štandardnými výdavkami, štandardnými príjmami a priemerným finančným 

príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to podľa druhu 

sociálnej služby, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet kilometrov 

prepravnej služby, na počet hodín tlmočenia, počet hodín sociálneho poradenstva, počet hodín 

sprievodcovskej a predčitateľskej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 zákona 

o sociálnych službách. 

2. Finančný príspevok bude poskytovaný mesačne na základe  faktúry, ktorej prílohou bude 

presný rozpis nákladov na zabezpečenie sociálnej služby. Podkladom na zúčtovanie budú 

celkové oprávnené náklady za skutočne poskytnuté sociálne  služby. 

3. Finančný príspevok z rozpočtových prostriedkov možno použiť len na zákonom stanovený 

účel v príslušnom kalendárnom roku podľa ustanovenia § 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

4. Neverejný poskytovateľ je povinný čerpať poskytnutý finančný príspevok z účtu iba vo 

výške, ktorá zodpovedá plneniu úloh podľa jeho rozpočtu v období, na ktoré je finančný 

príspevok poskytnutý, a to predovšetkým bezhotovostnou formou. 

5. Z finančného príspevku na prevádzku bude odrátaný nenávratný finančný príspevok  

z projektu Podpora opatrovateľskej služby II, ktorý poskytlo MPSVaR neverejnému 

poskytovateľovi. 

6.  Obec Nový Život má právo vykonávať kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb, 

kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ukladať opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať ich plnenie. 

 



 

Čl. IV. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú: od 01.05.2022 do 31.12.2022 

 

 

2.  Obec Nový Život môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov ak neverejný poskytovateľ:  

a) opakovane poruší zmluvné povinnosti, 

b) používa poskytnutý finančný príspevok nehospodárne alebo v rozpore s účelom, na ktorý 

bol poskytnutý, 

c) nepredloží Obci Nový Život príslušné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku, 

3.  Obec Nový Život môže zastaviť poskytovanie finančného príspevku ak: 

a) kontrolou zistí opakované nedostatky pri použití poskytnutého finančného príspevku, 

nedostatky v evidencii prijímateľov sociálnej služby alebo v kvalite poskytovaných 

sociálnych služieb, 

b) neverejný poskytovateľ do ôsmich dní písomne neoznámi  Obci Nový Život zmenu alebo 

zánik skutočností zapisovaných do registra poskytovateľov sociálnych služieb, 

c) neverejný poskytovateľ nepredloží mesačne evidenciu prijímateľov sociálnej služby,  

d) neverejný poskytovateľ nepredloží  Obci Nový Život zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby uzatvorenú podľa § 74 zákona do 3 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

4. Neverejný poskytovateľ je povinný pri použití poskytnutého finančného príspevku 

zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia (ustanovenie § 19 ods. 3 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov). 

5. Akékoľvek použitie finančného príspevku, ktorý je poskytnutý z verejných prostriedkov, v 

rozpore so zmluvou, je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona 

č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

6. Neverejný poskytovateľ je povinný viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

7. Neverejný poskytovateľ je povinný pri použití finančného príspevku dodržiavať zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

9. Neverejný poskytovateľ je povinný podľa ustanovenia § 74 ods. 19 zákona oznámiť  Obci 

Nový Život každú zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie poskytovania 

sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ustanovení § 74 odseku 14. písm. c) zákona a 

predložiť zoznam prijímateľov sociálnej služby, a to najneskôr tri mesiace pred 

predpokladaným dňom zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania 

sociálnej služby. 

 

 

 

Čl. V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Táto zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov.  



2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom, príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je  určený pre obec Nový 

Život  jeden pre neverejného poskytovateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

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

obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

V Senci dňa 28.04.2022 

                                

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová                                               JUDr. Tibor Fehér             

                                                                                                             

             riaditeľka n. o                                                                        starosta obce                              

 


