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Dodatok č. 1 k Zml uve
č. 69/2018/ORSZ
číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 132/2018

o poskytovaní ﬁnančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR
SR 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 a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)
čl. I .
Z M L UV NÉ STRANY

1. Poskytovateľ ﬁnančného príspevku :
( ďalej aj „PSK“)
sídlo:
štatutárny orgán:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo ú čtu:

Námestie mieru 2, Prešov
PaedDr. Milan Majerský,PhD.
predseda
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK46 8180 0000 0070 0051 9226

2. Neverejný poskytovate ľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
bankové spojenie:
číslo ú čtu:
číslo registrácie PSK:

MyMamy, o.z.
Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
Mgr. Apolónia Sejková
37787683
UniCredit bank
SK39 1111 0000 0066 2440 7025
99

uzatvárajú:
v zmysle čl.VI. bod 2 a čl. XII. bod 5. Zmluvy o poskytovaní ﬁnan čného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľ ovi sociálnej služby
v zmysle zákona NR SR 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 a § 51 Občianskeho zákonníka ď
( alej len zmluva) zo d ňa 12.02.2018 zapísanej
v registri zmlúv Ú PSK pod č. 69/2018/ORSZ tento Dodatok č.1:
Zmluva o poskytovaní ﬁnančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľ ovi sociálnej služby v zmysle zákona NR S R 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 a § 51 Občianskeho zákonníka
(ďalej len zmluva)
zo d ňa 12.02.2018
zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod
č. 69/2018/ORSZ sa v čl. III. bod 1, čl. VI.
mení :takto
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A/ čl. I I I . DRUH, FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY, POČET
PRIJÍMATE ĽOV A POČET HODÍN SOCIÁLNEJ SLUŽBY bod 1. znie takto:
1. PSK poskytne ﬁnančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľ ovi pre 20 prijímate ľov sociálnej služby v zariadení núdzového
bývania, celoro čnou pobytovou formou a v rozsahu 4008 hodín špecializovaného
sociálneho poradenstva ambulantnou a terénnou v súlade s platnou akreditáciou.
B/ čl. V I . VÝŠKA FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB JEHO POSKYTOVANIA
A VYÚČTOVANIA znie takto:
1.PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovate ľ ovi poskytnúť preddavkovo ﬁnančný príspevok
na prevádzku:
a) pre 15 prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania
celoročnou pobytovou formou vo výške 2 656,95 € mesa čne,
b) vo výške 1 018,70 € mesačne na poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva (Jánošíkova 70, Prešov),
c) vo výške 1 018,70 € mesačne na poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva (Prešov, územie Prešovského samosprávneho kraja),
2. PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovateľ ovi poskytnúť preddavkovo ﬁnančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby od 1.7.2018 do 31.12.2018:
a)
pre 20 prijímateľov sociálnej služby v zariadení núdzového bývania
celoro čnou pobytovou formou v celkovej výške 61 038,30 €,
b)
v celkovej výške 7 915,80 € na poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva (Jánošíkova 70, Prešov),
c)
v celkovej výške 7 915,80 € na poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva (Prešov, územie Prešovského samosprávneho kraja),
v rozsahu určenom včl. III. tohto dodatku. Výška ﬁnan čného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby je ur čená pod ľ a druhu sociálnej služby, formy a kapacity
v súlade s ustanovením §77 zákona o sociálnych službách.
Celkovo vo výške 105 036,00 €
(slovom: Jednostopäťtisíctridsaťšesťeur)
3. Spôsob poskytnutia ﬁnančného príspevku
3.1. PSK poukáže neverejnému poskytovateľ ovi preddavkovo ﬁnančný príspevok
v mesa čných splátkach vo výške 4 694,35 € s lehotou splatnosti do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca. Prvý preddavok ﬁnančného príspevku na prevádzku PSK
poukáže v súlade s § 78 ods.1 zákona o sociálnych službách.
3.2. PSK poukáže neverejnému poskytovateľ ovi do 30.6.2018 ﬁnan čný príspevok vo výške
29 046,25 €, čo predstavuje doplatok za obdobie od 1.1.2018 do 31.5.2018 vo výške
20 293,25€, a mesačný ﬁnan čný príspevok na mesiac jún 2018 vo výške 8 753,00 € .
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3.3. PSK poukáže od 1.7.2018 neverejnému poskytovateľ ovi ﬁnančný príspevok
v mesa čných splátkach vo výške 8 753,00 € s lehotou splatnosti do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Spôsob vyúčtovania a vrátenia ﬁnančného príspevku
4.1. Ukazovateľ om pre určenie skuto čnej výšky ﬁnan čného príspevku, ktorý bude zúčtovaný
za rok 2018 je skutočný prepočítaný počet prijímateľ ov sociálnej služby v súlade s § 75
ods.15 zákona o sociálnych službách.
4.2. Spôsob vyúčtovania a vrátenia ﬁnančného príspevku
Neverejný poskytovateľ je povinný:
a) predložiť vyúčtovanie poskytnutého ﬁnan čného príspevku v termíne do 31. júla 2018
za obdobie I. polroka 2018 na tlačivách, ktoré tvoria prílohy k tejto zmluve,
b) predložiť vyúčtovanie poskytnutého ﬁnan čného príspevku v termíne určenom
odborom sociálnym na tlačivách, ktoré tvoria prílohy k tejto zmluve. Výška
ﬁnančného príspevku sa vypočíta s presnos ťou na dve desatinné miesta pri
matematickom zaokrú h ľ ovaní,
c) predloži ť celkové vyúčtovanie poskytnutého ﬁnan čného príspevku za obdobie od
01.01.2018 – 31.12.2018 do 15. januára 2019 na tla čivách, ktoré tvoria prílohy k tejto
zmluve. Výška ﬁnančného príspevku sa vypo číta s presnos ťou na dve desatinné
miesta pri matematickom zaokrúh ľ ovaní,
d) vyúčtovanie ﬁnančného príspevku obsahuje rekapituláciu výdavkov pod ľ a
jednotlivých zoskupení položiek rozpo čtovej skladby, detailnú tabu ľ ku pre
vyúčtovanie tovarov a služieb, detailnú tabu ľ ku pre vyúčtovanie opodstatnených
hrubých miezd a odvodov do poisťovní za zamestnávateľ a z poskytnutého ﬁnančného
príspevku, zoznam prijímateľ ov sociálnej služby, na ktorých PSK poskytuje ﬁnan čný
príspevok, hlásenie o počte hodín špecializovaného sociálneho poradenstva, čestné
prehlásenie o pravdivosti predkladaných údajov, výpisy zo samostatného bankového
účtu. Pri výbere hotovosti z bankového účtu do pokladne je neverejný poskytovateľ
povinný viesť ﬁnančné prostriedky v samostatne zriadenej pokladni,
e) vrátiť PSK na ú čet číslo SK94 8180 0000 0070 0051 9138 vedený v Štátnej pokladnici
v termíne do 15.1.2019 alikvotnú čas ť poskytnutého ﬁnan čného príspevku v prípade,
že v období na ktoré sa príspevok poskytol neverejný poskytovateľ poskytne sociálne
služby v prepočte nižšiemu počtu prijímateľ ov sociálnej služby a v nižšom rozsahu
hodín špecializovaného sociálneho poradenstva ako bolo dohodnuté v čl. III. zmluvy,
a písomne zaslať avízo o vrátení ﬁnan čného príspevku na odbor ﬁnancií a odbor
sociálnych vecí a rodiny,
f) vrátiť nevy čerpanú čas ť ﬁnan čného príspevku ku dňu 31.12.2018 PSK na ú čet číslo
Sk94 8180 0000 0070 0051 9138 vedený v Štátnej pokladnici do 15.1.2019 v prípade,
že v priebehu rozpočtového roka neverejný poskytovateľ nevyčerpá poskytnutý
ﬁnančný príspevok, a písomne zaslať avízo o jeho vrátení na odbor ﬁnancií a odbor
sociálnych vecí a rodiny,
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g) vrátiť ﬁnančný príspevok PSK na ú čet vedený v Štátnej pokladnici číslo SK46 8180
0000 0070 0051 9226 v prípade, že neverejný poskytovate ľ akýmkoľ vek spôsobom
ukončí poskytovanie dohodnutých sociálnych služieb v priebehu rozpočtového roka
a písomne zaslať o jeho vrátení avízo na odbor ﬁnancií a odbor sociálnych vecí
a rodiny.
C/ text „ odbor sociálny“ sa v celom texte zmluvy nahrádza textom „ odbor sociálnych vecí
a rodiny“.
D/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
E/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytova teľ
obdrží jedno vyhotovenie.
F/ Tento Dodatok č.1 nadobúda platnos ť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a ú činnos ť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK.
G/ Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľ nou súčasťou Zmluvy o poskytovaní ﬁnančného
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľ ovi sociálnej
služby v zmysle zákona NR S R č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákonač.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo d ňa 12.02.2018 zapísanej
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 69/2018/ORSZ.
V Prešove, dňa 15.06.2018

V Prešove, d ňa 14.06.2018

v.r.

v.r.

...................................................
..........
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.........
.................................................
Mgr. Apolónia Sejková
štatutárny zástupca

Tento dodatok bol zverejnený d ňa

19.06.2018

Tento dodatok nadobúda účinnos ť dňa

20.06.2018

