ZMLUVA
o poskytnutí finančného prispevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa
ustanovení *80 písm. h zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov ( daiej len
zákona sociálnych službách) a podľa 551 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
1.

Poskytovatelfinančného prispevku:
Obec Margecany
Sídlo:
Obchodná 7, 055 01 Margecany
Zastúpený:
Ing. Igor Petrik starosta obce
IČO:
00329347
DIČ:
2021259405
Bankové spojenie:
PRIMA Banka Slovensko a.s.
I BAN:
51(22 5600 0000 0034 5744 8001
(dalej len obec)
—

2. Poskytovateľsociálnych siužieb:
Deduško n.o.
Sídlo:
Vojenská 2, 04001 Košice Staré mesto
Zastúpený:
ing. Libor Pindroch riaditeľ
IČO:
50286056
DIČ:
2120250044.._.
Bankové spojenie:
Fio banka.
BAN:
5K86 3300
(dalej len neverejný poskytovateI)
—

-

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

I.

Predmet zmiuvy

1.1. Predmetom zmluvyje úprava právnych vzťahov pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
a to medzi obcou a neverejným poskytovateľom sociálnej služby a poskytovanie finančného prí5pevku
na zabezpečenie financovania sociálnej služby podľa ustanovení 580 písm. h zákona č.448/ 2008 Z.z. O
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Lb. o živnostenskom podnikaní
živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách).
1.2. Neverejný poskytovateí sa zavázuje poskytovať sociálnu službu odkázaným občanom s trvalým
pobytom na území obce Margecany v zmysle rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného
obcou na základe zmlúv o poskytovaní sociálnej služby uzatvorených podľa ustanovenia 574 zákona O
sociálnych službách s prijimateľom sociálnej služby.
1.3. Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sa zaväzuje neposkytovať sociálnu službu za účelom
dosiahnutia zisku.

II. Druh, forma, rozsah a miesto poskytovania sociálnej služby
2.1. Obec poskytuje v roku 2018 v súlade so zákonom o sociálnych službách neverejnému
poskytovateľovi sociálne] služby finančný príspevok v súlade so zákonom o sociálnych službách v:
dennom stacionári prevádzkovanom podľa 5 40 zákona o sociálnych službách. Poskytnutý finančný
príspevok je určený na starostlivosť o občanov odkázaných na pomoc me] fyzickej osoby, ktorých
stupeň odkázanosti]e III. Vl. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, a o ktorých zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby neverejného poskytovateľa požiadala obec.
Sociálnu službu bude zabezpečovať pre pri]ímateľov sociálnej služby v III. Vl. stupni odkázanosti.
Miesto poskytovania sociálnej služby je Denný stacionár DEDUŠKO, Obchodná 7,055 01 Margecany.
—

-

-

2.2. Neverejný poskytovateľsociálnej služby predkladá obci štvrťročne evidenciu o počte pri]ímateľov
sociálne] služby.
III.

Výška finančného príspevku spósob jeho poskytnutia, zúčtovania a kontroly jeho
použitia
‚

3.1. Obec sa zaväzuje nevere]nému poskytovateľovi poskytnúť finančný príspevok z rozpočtu obce vo
výške: 4 700,- € slovom: štyritisícsedemsto eur. Finančný príspevok sa poskytuje neverejnému
poskytovateľovi v súlade s uznesením OZ Č. 31/2018/B-ls z 26.03.2018 na obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2018.
FinanČná dotácia bude poskytnutá v splátkach na účet neverejného poskytovateľa uvedený v záhlaví
te]to zmluvy:

II.

Polrok
Polrok

2350,00 €
2350,00 €

3.2. Poskytnuté finanČné prostriedky možno použiť iba do konca rozpočtového roka a len za účelom
financovania poskytovania sociálnych služieb v zmysle tejto zmluvy. Neverejný poskytovateľ sa
zaväzuje vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky spolu s vyúčtovaním dotácie poskytnutej obcou
podľa bodu 3.5 tejto zmluvy.
3.3. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
Č.431/2002 Z.z. o úČtovníctve v znení neskorších predpisov.
3.4. Obec má právo vykonávať kontrolu úrovne poskytovania sociálnych služieb, kontrolu
hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ukladať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a kontrolovať ich plnenie.
Kontrolu použitia poskytnutého finanČného príspevku budú vykonávať na základe poverenia starostu
zamestnanci obce. Kontrolu může poskytovateľfinanČného príspevku vykonaťaj na základe vyžiadania
dokladov od žiadateľa na obecnom úrade. Za týmto účelom poskytovateľ sociálne] služby umožni
povereným zamestnancom obce vykonat kontrolu a zabezpečit súčinnost svojich zamestnancov.
3.5 Neverejný poskytovateľ vypracuje a predloží obci v súlade s VZN obce Margecany č.2/2007
vyúčtovanie poskytnutých finanČných prostriedkov do 15.12.2018. Výročnú správu o svojej činnosti a
o hospodárení za rok 2018 neverejný poskytovateľ predloží obci do 15. júla 2019.

IV.

Osobitné ustanovenia

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva móže byť predčasne ukončená pisomnou dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
4.3. Obec móže odstúpiť od zmiuvy z dĎvodov ak neverejný poskytovateI
opakovane poruší zmluvné podmienky
používa poskytnutý finančný príspevok nehospodárne alebo v rozpore s účelom, na ktorý bol
poskytnutý
nepredloží zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku
nepredloži výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení

-

-

-

-

4.4. Pri zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku súvisiaceho s odstúpenĺm od zmluvy
zmluvné strany povinné postupovať v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
‚

4.5. V prípade odstúpenia od zmluvy nastanú účinky odstúpenia dňom doručenia písomného
odstúpenia neverejnému poskytovaterovi.
V.

Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasiedujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmiuvných strán obdrží 1 vyhotovenie.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že meniťa dopĺňaťtúto zmluvu možno len písomnými dodatkami, ktoré
sa stávajú po ch podpísaní neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy.
5.4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovorne, že prejav
ich vóle je slobodný vážny, určitý a zrozumiteľný, a že sú na právne úkony pine spósobilí, a ked‘že
znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vóľou, túto na znak súhlasu po jej prečítani
vlastnoručne podpisujú.
‚

V Margecanoch, dňa 28.03.2018

za obec Margecany
Ing. Igor Petrik

—

starosta

I
za neverejného poskytovateI‘a
Ing. Libor Pindroch

—

riaditel

