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Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení 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 

 na rozpočtový rok 2023 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

 

Článok I. 

Zmluvné strany  

 

1.1 Poskytovateľ:    

Názov:    Mesto Krupina 

Adresa/sídlo:    Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina 

V zastúpení:    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

IČO:     00320056 

DIČ:     2021152540 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.        

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

 

       a 

1.2 Prijímateľ:   

Názov:    SVETLO Krupina, n.o. 

Adresa/ sídlo:   29. augusta 630/25, 963 01 Krupina             

V zastúpení:   Mgr. Mária Jaďuďová, riaditeľka n.o. 

IČO:    50772155      

DIČ:     2120469978     

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK29 0200 0000 0037 9783 3053 

 

 

Mesto Krupina sa zaväzuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

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 na 

rozpočtový rok 2023 pripísaný z účtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

rodiny previesť na účet poskytovateľa sociálnej služby SVETLO Krupina, n.o. a to na 

základe riadne doručenej písomnej zmluvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky podľa  § 78b zákona o sociálnych službách. Registračné číslo 

zmluvy MPSVaR SR: 1480/2023-M_ODFSS.  
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Článok II. 

Predmet zmluvy a účel poskytnutia finančného príspevku 

2.1 Prijímateľom finančného príspevku je nezisková organizácia SVETLO Krupina, ktorú 

poskytovateľ založil Uznesením č. 11/2017 – MsZ s dňom vzniku od 1.3.2017 na dobu 

neurčitú a je jej jediný zakladateľ.  

 

2.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok v súlade s podmienkami ustanovenými 

v zákone o sociálnych službách a s podmienkami ustanovenými v zmluve pod 

registračným číslom: 1480/2023-M_ODFSS zo dňa 3.2.2023 Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Pri poskytovaní 

sociálnej služby má prijímateľ finančného príspevku povinnosť, dodržiavať zákon 

o sociálnych službách a všeobecne záväzné právne predpisy.   

 

Článok III. 

Podmienky financovania 

3.1 Poskytovateľ finančného príspevku sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi sociálnej 

služby finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 

241.788,00 eur (slovom: dvestoštyridsaťjedentisíc sedemstoosemdesiatosem eur) na rok 

2023. 

 

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

zmluvy, a to mesačne v sume 20 149,00 eur po dobu 12-tich mesiacov na rok 2023, odo 

dňa prijatia finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

3.3 Nárok na finančný príspevok prijímateľovi nevzniká na také miesto v zariadení, na 

ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytne sociálna služba 

z dôvodu: 

a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo 

b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby 

bola uzatvorená. 

 

3.4 Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok pomernú časť 

poskytnutého finančného príspevku za obdobie, v ktorom bolo neobsadené miesto 

v zariadení tak, ako je uvedené v bode 3.3 tohto článku zmluvy podľa trvania tohto 

neobsadenia od prvého dňa neobsadenia tohto miesta.   

 

3.5 Prijímateľ na overenie splnenia podmienky vrátenia pomernej časti finančného príspevku 

vyplateného na príslušný štvrťrok za neobsadené miesta v zariadení a na účely vyplatenia 

finančného príspevku je povinný poskytovateľovi predložiť: 

a) zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení, 
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b) zoznam prijímateľov sociálnej služby, 

c) výkaz dennej evidencie neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre každé miesto v zariadení, 

d) súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a výške vrátených finančných prostriedkov 

za neobsadené miesta na príslušný účet poskytovateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi zoznamy a výkazy najneskôr do 5 

pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa vyplatený 

finančný príspevok týka. Neoddeliteľnou súčasťou výkazov a zoznamov je štatutárnym 

zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky opatrené čestné vyhlásenie o tom, 

že finančný príspevok bol použitý v súlade so zákonom o sociálnych službách a v súlade 

s podmienkami zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi a prijímateľ 

neporušil povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri 

používaní finančných prostriedkov. 

 

4.2 Prijímateľ je povinný predložiť zoznamy a výkazy za 4. štvrťrok 2023 a záverečné 

zúčtovanie podľa prvej vety v termíne od 1. januára do 15. februára 2024. 

 

Článok V. 

Platnosť zmluvy 

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

tejto zmluvy do 15.2.2024.  

 

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. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne 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. 

 

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

 

6.4 Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia zákonom 

a sociálnych službách, Občianskym zákonníkom, príslušnými ustanoveniami zákona 
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o rozpočtových pravidlách a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

6.5 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. Mária Jaďuďová 

    primátor mesta Krupina                  riaditeľka neziskovej organizácie  

SVETLO Krupina, n.o. 


