
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 
 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 

uzatvorená podľa § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

 

Poskytovateľ: 

názov:    Obec Kráľová pri Senci 
sídlo:    900 50 Kráľová pri Senci, 326 

IČO:    00 306 061 

DIČ:                               2021006713 

Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                          SK65 5600 0000 0066 0207 8005             

v zastúpení:   JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 
 

 

a 

 

Prijímateľ:    

názov:   ALŽBETIN DOM o.z. 

sídlo:   900 50 Kráľová pri Senci 87 

IČO:   42 355 761 

DIČ:                               2024093423 

Bankové spojenie:      Tatra Banka, a.s. 

IBAN:                          SK78 1100 0000 0029 4245 6852  

v zastúpení:   Ing. Eva Nováková, riaditeľka 
 

 

I. Predmet zmluvy a účel finančného príspevku 
 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre 

seniorov, a to v súlade s ust. § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len „finančný príspevok“). 

2. Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku podľa ods. 1 tohto 

článku zmluvy. 

3. Účelom poskytnutia finančného príspevku na základe tejto zmluvy je zabezpečenie dostupnosti zariadenia pre 

, dátum narodenia , trvale bytom ,umiestnenú v zariadení pre 

seniorov prijímateľa:  Slnečné jazerá – juh, Senec. 

4.  

II. Finančný príspevok – termíny, spôsob vyplácania,  

podmienky čerpania a suma 
 

1. Finančný príspevok na rozpočtový rok 2022 poskytovateľ poskytne vo výške 608,88 eur /slovom šesťstoosem 

eur a osemdesiatosem centov/, a to na základe doručenej žiadosti prijímateľa. 

2. Finančný príspevok vo výške podľa ods. 1 tohto článku vyplatí poskytovateľ na účet prijímateľa do 10 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

3. Prijímateľ je oprávnený použiť finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy na spolufinancovanie 

ekonomicky oprávnených nákladov, na mzdy a odvody zamestnancov za január 2022 až december 2022, ktorí 

vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zariadení pre seniorov. 

 

 



III. Kontrola použitia finančného príspevku,  

lehota na použitie a zúčtovanie finančného príspevku  

 

 

1. Ak prijímateľ bude vymazaný z registra poskytovateľov sociálnych služieb, stráca oprávnenie na 

poskytovanie sociálnej služby a nárok na finančný príspevok podľa tejto zmluvy dňom výmazu zaniká. 

Zároveň v zmysle článku IV ods. 2 písm. d) zaniká aj táto zmluva. Prijímateľ je v takomto prípade 

povinný vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa zániku nároku na 

finančný príspevok. 

2. Poskytnutie finančného príspevku na základe tejto zmluvy sa považuje v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole 

a audite“) za poskytnutie verejných financií, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia tohto zákona.  

3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone 

o sociálnych službách, v tejto zmluve a ďalších platných právnych predpisoch, a to na spolufinancovanie 

oprávnených nákladov v zariadení pre seniorov. 

4. Za hospodárne, efektívne, účelné a účinné použitie poskytnutého finančného príspevku zodpovedá jeho 

prijímateľ.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa čerpania 

finančného príspevku v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

6. Prijímateľ berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu súvisiacu s 

použitím finančného príspevku je povinný strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb. 

7. Kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom a efektívnosť, účelnosť a účinnosť jeho použitia, vrátane 

dodržiavania stanovených podmienok, za ktorých sa finančný príspevok podľa tejto zmluvy poskytol a plnenia 

zmluvných povinností prijímateľa podľa tejto zmluvy, si vyhradzuje vykonávať poskytovateľ. Prijímateľ berie 

na vedomie, že na kontrolu použitia finančného príspevku, vymáhanie neoprávnene použitého finančného 

príspevku alebo neoprávnene zadržiavaného finančného príspevku sa vzťahuje režim upravený v osobitných 

právnych predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o finančnej kontrole a audite). Kontrolná 

pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá. 

IV. Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

31.12.2022.  

2. Zmluva zanikne: 

a. uplynutím doby uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy, 

b. ukončením zmluvy s klientom, pre ktorého bol poskytnutý finančný príspevok podľa článku I., 

c. smrťou klienta, pre ktorého bol poskytnutý finančný príspevok podľa článku I., 

d. zánikom oprávnenia prijímateľa na poskytovanie sociálnej služby,  

e. písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán, 

f. odstúpením zo strany poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ a prijímateľ sú oprávnení písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak: 

a. účel poskytnutia finančného príspevku zanikne alebo bol zmarený z dôvodov na strane prijímateľa, 

b. prijímateľ uviedol v žiadosti o finančný príspevok nepravdivé a neúplné údaje, 

c. poskytovateľ zistí závažné nedostatky pri hospodárení s finančným príspevkom a efektívnosti, účelnosti 

alebo účinnosti jeho použitia v zariadení pre seniorov, 

d. prijímateľ neodstráni v stanovenej lehote porušenia a nedostatky zistené pri kontrole vykonávanej 

poskytovateľom. 

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia prijímateľovi. 



6. Vypovedaním tejto zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce 

z porušenia finančnej disciplíny prijímateľom v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný najneskôr v lehote 30 dní odo dňa zániku zmluvy vrátiť 

pomernú časť finančného príspevku, na ktorú prijímateľ nemal nárok podľa tejto zmluvy.  

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach, 

ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa ust. § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Obce 

Kráľová pri Senci a v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.  

4. Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 

očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

5. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike, najmä  zákonom o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom, zákonom  č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú 

na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú.   

 

V Kráľovej pri Senci, dňa 31.05.2022    V ……………….., dňa ………….. 

 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 

 

JUDr. Dušan Šebok      Ing. Eva Nováková 

starosta        riaditeľka 




