
Z m l u v a

o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické 
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 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 Občianskeho zákonníka na rozpočtový rok 2021

uzatvorená medzi

poskytovateľom: MESTO SENICA
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Zastúpené: big. Mgr. Martinom Džačovským, primátorom mesta
IČO: 00 309 974
DIČ: 2021039845
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0015 8834 8458
(ďalej len „poskytovateľ“) 

a

prijímateľom :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „prijímateľ“)

Č1.I
Predmet a účel zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnych 
služieb v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok v celkovej výške 
284.316,00 € (slovom dvestoosemdesiatštyritisíctristošestnásť eur), ktorý môže prijímateľ 
použiť do 31.12.2021. Tento finančný príspevok poskytne poskytovateľ štvrťročne vo výške 
25 % zo sumy uvedenej v prvej vete. V prvom štvrťroku do 10 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v druhom až štvrtom štvrťroku najneskôr k 15. dňu 
príslušného štvrťroka. Rozpis finančného príspevku podľa jednotlivých druhov sociálnych 
služieb je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Podmienkou vyplatenia finančného 
príspevku na každý nasledujúci štvrťrok príslušného rozpočtového roka je, že prijímateľ nemá 
evidované daňové nedoplatky na poistnom alebo na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky 
na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, inak nárok na vyplatenie 
týchto finančných príspevkov na príslušný štvrťrok zaniká.
Príspevok je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a bol poskytovateľovi poukázaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na
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financovanie sociálnej služby reg. č. 1144/2021-M_ODFSS, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto 
zmluve.
1.3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok v sume určenej pre 
jednotlivé zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je tento finančný príspevok 
určený, a to v súlade so zákonom 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 zákona o sociálnych službách (ďalej len „Zákon o sociálnych službách“) 
a prílohou č. 2 tejto zmluvy.

Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Prijímateľ finančného príspevku nebude poskytovať sociálne služby s cieľom dosiahnutia 
zisku.
2.2. Prijímateľ môže použiť finančný príspevok len na účel špecifikovaný v prílohe č. 2 
k tejto zmluve v článku III. Podmienky poskytnutia finančného príspevku.
2.3. Výnosy z finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok a neoprávnene použitý 
finančný príspevok je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi.
2.4. Prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre zúčtovanie 
finančného príspevku podľa aktuálnych usmernení z MPSVaR na príslušný štvrťrok za prvý, 
druhý a tretí štvrťrok 2021 uvedené v bode 5.2 článku V prílohy č. 2 k tejto zmluve. Podklady 
predloží prijímateľ poskytovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po 
uplynutí štvrťroka.
2.5. Prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre záverečné 
zúčtovanie finančného príspevku za zúčtovacie obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 uvedené 
v bode 5.4 článku V prílohy č. 2 k tejto zmluve. Podklady predloží prijímateľ 
poskytovateľovi najneskôr do 31.01.2022.
2.6. Ak v zariadení bude neobsadené miesto počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní 
z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je prijímateľ povinný za toto 
miesto vrátiť finančný príspevok najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po 
štvrťroku, ktorého sa neobsadenie týka.
2.7. Ak zariadenie dosiahne v rozpočtovom roku 2021 kladný rozdiel medzi výškou všetkých 
disponibilných finančných zdrojov znížených o sumu vrátených finančných prostriedkov 
z poskytnutého finančného príspevku a výškou ekonomicky oprávnených nákladov 
v zariadení v roku 2021, je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok vo 
výške dosiahnutého kladného rozdielu.
2.8. Prijímateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb 
je prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.9. Výnosy z finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok a neoprávnene použitý 
finančný príspevok sa prijímateľ zaväzuje poukázať na účet poskytovateľa takto:
- nevyčerpaný finančný príspevok alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného 
rozdielu podľa bodu 2.7. do 31.01.2022,
- výnosy (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy prideleného finančného príspevku po 
odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedeniu účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) do 
31.01.2022,
- neoprávnene použitý finančný príspevok najneskôr do 2 kalendárnych dní od doručenia 
výzvy na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov od poskytovateľa.
2.10. Prijímateľ je povinný umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR vstup do objektu, v ktorom sa sociálne služby poskytujú



a predložiť im požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou 
kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť. Prijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu 
použitia finančného príspevku, vymáhanie neoprávnene použitého finančného príspevku 
alebo neoprávnene zadržiavaného finančného príspevku sa vzťahuje režim upravený 
v osobitných právnych predpisoch (napr. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ,).

Čl. III 
Platnosť zmluvy

3.1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 15. februára 2022.
3.2. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak
a) účel poskytnutia finančného príspevku zanikne alebo bol zmarený
b) prijímateľ podstatným spôsobom porušil zmluvné povinnosti uvedené v čl. II. ods. 2.1., 
2.2.,2.3., 2.4., 2.5, 2.9. tejto zmluvy
c) dôjde k výmazu prijímateľa z registra poskytovateľov sociálnych služieb
3.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia prijímateľovi. 
Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva a zároveň zanikajú všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán, s výnimkou povinnosti prijímateľa vrátiť poskytovateľovi poskytnutý 
finančný príspevok použitý v rozpore s touto zmluvou najneskôr do 20 kalendárnych dní odo 
dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia podľa tohto článku nastávajú 
tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia 
zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia

4.1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 
poskytovateľ a jeden rovnopis dostane prijímateľ.
4.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4.3. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú zmluvou upravené sa riadia Zákonom o sociálnych službách 
a Občianskym zákonníkom.
4.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle prijímateľa alebo poskytovateľa, pričom rozhodujúce je prvé 
zverejnenie.
4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že jej 
obsahu porozumeli, že nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Senica 08.03.2021

Poskytovateľ Prijímateľ



Príloha č. 1

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek

Konkretizácia finančného príspevku

Prijímateľ finančného príspevku: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

1.
Názov zariadenia
Adresa
IČO
Druh sociálnej služby
Príspevok na 1 miesto na deň
Počet miest v zariadení
Poskytnutý finančný príspevok na zariadenie

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. 
Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica 
36 084 603
zariadenie pre seniorov
18,29960 €
31
207 060,00 €

3.
Názov zariadenia
Adresa
IČO
Druh sociálnej služby
Príspevok na 1 miesto na deň
Počet miest v zariadení
Poskytnutý finančný príspevok na zariadenie

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. 
Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica 
36 084 603
zariadenie opatrovateľskej služby
19,24184 €
11
77 256,00 €

SPOLU 284 316,00 €



Príloha č. 2

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre 
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek

Zmluva zverejnená na webovom sídle Mesta Senica www.senica.sk dňa 01.03.2021 

Centrálne číslo zmluvy: 93, rok 2021

http://www.senica.sk

