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Vybavuje: Mgr. Ivana Belková                                                                                                                                   V Krupine, dňa: 26.01.2023 

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby 

podľa § 75, ods. 1 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 na rozpočtový rok 2023 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany  

 

1.1 Poskytovateľ finančného príspevku:   MESTO KRUPINA 

      Sídlo:            Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina 

      Zástupca:            Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

      IČO:             00 32 00 56 

      DIČ:             2021152540 

      Bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka, a.s.               

      Číslo účtu vo formáte IBAN:                   SK29 0200 0000 0000 2002 0412 

 

       a 

 

1.2 Prijímateľ finančného príspevku:        Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 

Sídlo:            Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina 

      Adresa poskytovania služby                    Sládkovičova 39, 963 01 Krupina              

      Zástupca:            Mgr. Anna Surovcová, predseda 

      IČO:            42193222    

      DIČ:             2023180654     

      Bankové spojenie:           VUB, a.s., pobočka Krupina 

      Číslo účtu vo formáte IBAN:                    SK48 0200 0000 0028 5272 1456 

       

 

Článok II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby „Centrum sociálnych služieb KA, 

o.z.“, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, v súlade so 

zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na základe Uznesenia MsZ č. 

31/2022 zo dňa 15. decembra 2022. 
2.2 Poskytovateľ finančného príspevku sa zaväzuje uhradiť neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby celú sumu finančného príspevku na prevádzku denného stacionára. 

Poskytovateľ finančného príspevku bude uhrádzať finančný príspevok alikvotne 

mesačne, na rozpočtový rok 2023, vždy najneskôr do 10 kalendárnych dní v mesiaci, 

pričom prvá splátka vo výške 860,00 eur bude uhradená do 31.01.2023 a posledná 

úhrada vo výške 780,00 eur bude uhradená do 12.12.2023.  
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2.3 Z finančných prostriedkov budú hradené bežné prevádzkové náklady – t.j. všetky 

ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) neverejného poskytovateľa sociálnej 

služby v zmysle par. 72, ods. 5 Zákona č. 448/2008 Z.z., okrem tých ekonomicky 

oprávnených nákladov, ktoré neverejný poskytovateľ bude financovať z finančného   

príspevku poskytnutého MPSVaR SR, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu 

EON. 

2.4 Prijímateľ finančného príspevku  sa zaväzuje použiť finančné prostriedky v súlade 

s podmienkami ustanovenými v zákone o sociálnych službách a v predkladanej 

zmluve. Pri poskytovaní sociálnej služby má prijímateľ finančného prostriedku 

povinnosť, dodržiavať zákon o sociálnych službách a všeobecne záväzné právne 

predpisy.   

 

Článok III. 

Podmienky financovania 

 

3.1 Finančný príspevok na prevádzku denného stacionára sa poskytne v sume 9.440,00 

eur (slovo: deväťtisícštyristoštyridsať eur) na rok 2023 – obdobie od 01.01.2023 do 

31.12.2023. 

3.2 Finančný príspevok sa prijímateľovi vyplatí na účet uvedený v článku 1 bod 2 tejto 

zmluvy mesačne alikvotne z celkovej sumy uvedenej v bode 3.1, pričom prvá splátka 

vo výške 860,00 eur bude uhradená do 31.01.2023 a posledná úhrada vo výške 780,00 

eur bude uhradená do 12.12.2023.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1 Prijímateľ finančného príspevku sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi finančného 

príspevku zúčtovanie za každý štvrťrok 2023  vždy do 10 kalendárnych dní 

nasledujúceho mesiaca. 

4.2 Prijímateľ finančného príspevku sa zaväzuje nahlásiť aktuálny počet klientov 

s trvalým pobytom v meste Krupina, prípadne náhradu za klientov, na ktorých bol 

poskytnutý finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

v zariadení pre fyzické osoby. 

4.3 Nepoužité finančné prostriedky je zmluvná strana 2 povinná vrátiť kvartálne, 

najneskôr však do 31.12. 2023 príslušného kalendárneho roka na účet č. SK24 0200 

0000 0000 2002 0412. 

 

Článok V. 

Platnosť zmluvy 

 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s platnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy do 31.12.2023. 

5.2 Túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby dohodnutej v bod 1 tohto článku 

a to: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou tejto zmluvy zo strany prijímateľa alebo poskytovateľa. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých rozhodujúcich 

skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom portáli poskytovateľa v zmysle ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

6.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho každá strana obdrží dva 

rovnopisy. 

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že 

túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva 

nebola uzatvorená pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Krupine, dňa ............................   V Krupine, dňa .............................. 

  

 

 Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 

 

 

 

 

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

            Ing. Radoslav Vazan           Mgr. Anna Surovcová 

          primátor mesta Krupina                       predseda Centra sociálnych služieb Ka,o.z. 


