Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 51 Občianskeho zákonníka.
I.
Zmluvné strany
1. Mesto Svit
zastúpené:
adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

PaedDr. Abrahám Rudolf, primátor mesta
059 21 Svit, ul. Hviezdoslavova 269/ 33
00326607
202 121 27 54
VÚB Bratislava, a. s. pobočka Poprad, expozitúra Svit
247 27-562/0200

2. Poskytovateľ sociálnej služby:
ALTREA n. o.
Zastúpený:
Ing. Vágner Ladislav, riaditeľ
adresa:
010 03 Žilina, ul. Karmínová 1068/1
361 49 829
IČO:
DIČ:
202 155 75 60
Bankové spojenie:
ČSOB Žilina,
číslo účtu:
184 221 923/7500

II.
Predmet zmluvy
l. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a § 51 Občianskeho
zákonníka pre pani
trvale bytom Svit ul.
III.
Podmienky poskytovania finančného príspevku
1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Lučivnej
s kapacitou 35 miest v zmysle ustanovenia § 35 zák č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutia Mesta Svit o sociálnej odkázanosti na
sociálnu službu pani
zo dňa 24. 1. 2011 a na základe žiadosti pani
.
2. Poskytovateľ sociálnej služby nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.
3. Úhrada finančných príspevkov podľa tejto zmluvy sa zastaví v prípade, ak poskytovateľ
sociálnych služieb nepredloží vyúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov podľa bodu
VI. tejto zmluvy.

– 24. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť príspevok do 31.12. príslušného roka.
5. Zmenou stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy pri opätovnom posúdení zdravotného stavu sa dodatkom k tejto zmluve
zmení aj výška príspevku.
IV.
Zánik zmluvy
l. Táto zmluva zaniká
a/ uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená,
b/ smrťou prijímateľa sociálnej služby,
c/ ukončením poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby,
platnosť zmluvy je viazaná na platnosť zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorenej medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom
sociálnej služby,
d/ zánikom oprávnenia poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálne
služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
2. V prípade zániku zmluvného vzťahu v priebehu kalendárneho mesiaca, za ktorý bola
vykonaná zálohovitá úhrada finančného príspevku je poskytovateľ sociálnej služby
povinný vrátiť mestu pomernú časť úhrady do 15 dní po zániku zmluvného vzťahu.
V.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od jej účinnosti do 31. 12.2011.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Mesto sa zaväzuje:
l. Poukázať finančné prostriedky na účet poskytovateľa preddavkovo najneskôr do posledného
dňa kalendárneho mesiaca za príslušný kalendárny mesiac.
Poskytovateľ sa zaväzuje:
1. Poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný písomne oznamovať a preukázateľným
spôsobom dokladovať mestu trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby všetky zmeny
majúce dopad na výšku úhrady v lehote 15 dní od vzniku týchto zmien.
3. Viesť osobitnú evidenicu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých prostriedkov, riadiť sa
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a pri použití finačných prostriedkov sa riadiť
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnou
rozpočtovou klasifikáciou.
4. Finančné prostriedky použiť na úhradu nákladov za poskytovanú sociálnu službu.
5. Predložiť mestu vyúčtovanie poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov k
k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a to v termíne do 31. januára
nasledujúceho roka.
6. Vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za príslušný kalendárny rok na účet mesta
najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Zároveň zaslať avízo o vrátení
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finančných prostriedkov.
7. Ak poskytovateľ sociálnych služieb skončí poskytovanie sociálnej služby v čase
platnosti tejto zmluvy, zúčtuje poskytnuté finančné príspevky ku dňu skončenia
činnosti.
8. V prípade zistenia rozporu použitia finančných príspevkov s podmienkami
uvedenými v zmluve, poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť neoprávnene čerpané aj
nevyčerpané finančné prostriedky na účet mesta v termíne určenom mestom.
9. Vytvoriť podmienky a poskytnúť súčinnosť pri kontrole hospodárenia s
finančnými prostriedkami. Kontrolu je mesto oprávnené vykonať kedykoľvek
povereným zamestnancom mesta v termíne určenom mestom, za účasti riaditeľa
zariadenia pre seniorov. V prípade, že poskytovateľ neumožní kontrolu alebo
neposkytne súčinnosť, alebo poskytne nepravdivé údaje o použití finančných
príspevkov mesto má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
VII.
Výška príspevkov
Mesto poskytne finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 zákona o sociálnych službách, podľa prílohy č. 5.
Odkázanosť: VI. Stupeň

výška príspevku: 310,99 €/mesačne

Poskytovateľ sociálnej služby si príspevok na prevádzku nenárokuje.
VIII.
Záverečné ustanovenia
l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. V znení neskorších predpisov.
2. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a to
formou písomných dodatkov.
3. Zmluva je vytotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre mesto a l vyhotovenie
pre poskytovateľa sociálnych služieb.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýchodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Vo Svite, dňa 8. apríla 2011

signed
…............................................
PaedDr. Abrahám Rudolf
primátor mesta

signed
….............................................
Ing. Ladislav Vagner
riaditeľ zariadenia pre seniorov

