
Zmluva č. 5/2018 

o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona 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 

 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ: 

 

Obec : Nimnica  

Sídlo: Nimnica č. 115, 020 71 

Zastúpenie: Ladislav Ďureček, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: SK93 0200 0000 0036 0631 6556 

IČO: 00692344 

DIČ: 2020616928 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ: 

 

Organizácia: Aliis PU, n.o. 

Právna forma: nezisková organizácia 

Sídlo: Osloboditeľov 681/8, 91441 Nemšová 

Adresa prevádzky: Dvory 1493/14, 02001 Púchov 

Zastúpenie: Mgr. Barbora Tomanová, PhD. 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu: SK5809000000005118383409 

IČO: 50437879 

DIČ: 2120408037 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka a upravuje vzájomné práva 

a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku na 

prevádzku (ďalej len „príspevok“) podľa § 77 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. 

2. Poskytovateľ poskytne príspevok Prijímateľovi bezhotovostne na bankový účet Prijímateľa 

uvedený v tejto zmluve. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý príspevok hospodárnym, efektívnym a účinným 

spôsobom na zabezpečenie účelu, na ktorú sa príspevok poskytuje a je zodpovedný za jeho 

riadne vedenie vo svojom účtovníctve. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi najneskôr v deň podpisu zmluvy: 

a) Stanovy o.z./Štatút n.o. (fotokópiu) 

b) Doklad o registrácii sociálnej služby (fotokópiu) 

c) Doklad o spôsobe a osobách oprávnených vykonávať právne úkony v jeho mene. 



d) Zoznam prijímateľov sociálnej služby k 1.1.2018, ktorý obsahuje meno, priezvisko, trvalý 

pobyt a rodné číslo prijímateľa sociálnej služby a dohodnutý rozsah poskytovania 

sociálnej služby.  

5. Poskytovateľ poskytne príspevok na všetky miesta obsadené občanmi, ktorí majú trvalý pobyt 

v mieste Poskytovateľa a ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby Prijímateľa k 1.1.2018. Za 

obsadené miesto sa považuje miesto obsadené občanom/občanmi, ktorí sú prijímateľmi 

sociálnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a miesto je obsadené 

najmenej v priemere 80 hodín počas 20 za sebou idúcich pracovných dní. Miesto 

s dohodnutým kratším časom poskytovania sociálnej služby je čiastočne obsadené miesto 

a prislúcha naň príspevok v pomernej časti. Príspevok sa poskytuje na miesta, nie na počet 

prijímateľov sociálnej služby. Pri posudzovaní obsadenia miesta sa vychádza z evidencie 

dochádzky, ktorú vedie Prijímateľ pre účely poskytnutia príspevku MPSVAR.                       

Pri posudzovaní obsadenia miesta sa vychádza z priemerného počtu obsadených miest 

všetkými prijímateľmi sociálnej služby Poskytovateľa za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.   

6. Ak v priebehu platnosti zmluvy požiada občan poskytovateľa o zabezpečenie sociálnej služby 

u Prijímateľa a bude to mať za následok zvýšenie počtu obsadených miest občanmi 

Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť dodatok a poskytnúť príspevok na 

prevádzku na takéto miesto od dňa uzatvorenia  Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi 

poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby.   

7. Ak v priebehu platnosti tejto zmluvy nastanú akékoľvek zmeny v niektorej zo skutočností 

uvedených v bode 4. písmene a) až c) je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne 

túto zmenu Poskytovateľovi. 

8.  Ak  v priebehu platnosti zmluvy prestal Prijímateľ spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie, 

zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa. 

 

 

Článok 2 

Účel, výška, termíny, použitie príspevku 

 

1. Príspevok sa poskytuje za účelom spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnej 

služby – denný stacionár. Rozsah služby je definovaný Zákonom o sociálnych službách          

č. 448/2008 Z.z. 

2. Poskytovateľ poskytne v roku 2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/18 

z 15.3. 2018 príspevok na prevádzku vo výške 390,00 € (slovom: tristodeväťdesiat  eur)         

na jedno miesto ročne obsadené občanom, ktorý má trvalý pobyt v obci Nimnica. Počet miest, 

na ktoré sa príspevok poskytuje,  je:  1  (slovom: jeden) miest. Suma príspevku na dohodnutý 

počet miest predstavuje sumu 390,00 € (slovom: tristodeväťdesiat eur). Príspevok sa 

poskytuje na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Oprávnenými výdavkami sú výdavky 

použité a uhradené v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.  

3. Poskytovateľ dotáciu vyplatí  do 15.4.2018. 

4. Pri zmene počtu miest obsadených občanmi s trvalým pobytom v mieste Poskytovateľa, 

Poskytovateľ vyhotoví dodatok s dohodnutou výškou príspevku podľa bodu 2 alikvotne 

upravenou na obdobie, na ktoré bude príspevok poskytnutý. 

5. Prijímateľ môže dotáciu použiť na prevádzkové náklady denného stacionára: materiál na 

priame aktivity s klientmi, spotrebný materiál (hygienický, čistiaci, kancelársky, spotrebný, 

materiál a opravy), nákup drobného hmotného a nehmotného majetku, cestovné náhrady 

zamestnancov, nájomné priestorov, energie, vodné, stočné, telekomunikačné náklady,  

všeobecné služby, stravné lístky zamestnancov, bankové a iné poplatky, poistenie 

zodpovednosti za škodu.  

6. Použitie príspevku nie je viazané na konkrétne miesto ale na celkové výdavky Prijímateľa.   

 



 

 

Článok 3 

Vyúčtovanie príspevku 

 

1. Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie príspevku do 31.3.2019.  

2. Vo vyúčtovaní je prijímateľ povinný uviesť:  

a) Názov Prijímateľa a názov denného stacionára, na ktorý bol príspevok poskytnutý 

b) Počet miest, na ktoré bol príspevok poskytnutý touto zmluvou a jej dodatkami s uvedením 

obdobia, na ktoré bol príspevok poskytnutý. 

c) Výšku poskytnutého príspevku 

d) Evidenciu dochádzky - obsadených miest.  

e) Výšku nepoužitého príspevku z dôvodu neobsadenia miesta. Za neobsadené miesto        

pre účely vyúčtovania sa považuje miesto, ktoré je neobsadené z dôvodu neuzatvorenia 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

f) Výšku všetkých disponibilných prostriedkov na prevádzku okrem miezd a odvodov, 

odmien na základe dohôd mimo pracovného pomeru, náhrad za práceneschopnosť 

g) Výšku ekonomicky oprávnených nákladov okrem miezd a odvodov, odmien na základe 

dohôd mimo pracovného pomeru, náhrad za práceneschopnosť a to za obdobie 

poskytnutia príspevku alebo za obdobie roku 2018 v členení podľa § 72 ods. 5 zákona 

o sociálnych službách.  

3. Poskytovateľ zverejní kompletnú výročnú správu v zmysle ustanovení zákona o sociálnych 

službách, prípadne predloží Poskytovateľovi spolu s vyúčtovaním príspevku.  

 

 

 

 

Článok 4 

    Kontrola a sankcie 

 

1. Poskytovateľ má právo kontroly použitia poskytnutého príspevku podľa tejto zmluvy. 

Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly. V prípade zistenia 

nedostatkov, alebo porušenia pri použití príspevku Poskytovateľ má právo zastaviť jej 

poskytovanie, prípadne je oprávnený neposkytnúť príspevok alebo jeho neposkytnutú časť. 

 

 

Článok 5 

    Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3. 2019. Prijímateľ je oprávnený použiť 

poskytnutý finančný príspevok na úhradu výdavkov podľa článku 2 v období od 1.1.2018        

do 31.12.2018. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode 

formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote 10 dní odo dňa jeho doručenia.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou. 

Prijímateľ dáva svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona       

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní obdrží 

Prijímateľ jeden rovnopis a Poskytovateľ tri rovnopisy. 



5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby podľa 

osobitného právneho predpisu ( zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení). 

 

 

 

 

 

V Nimnici, dňa 27.04. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Poskytovateľ         Prijímateľ 


