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Zmluva č. 1/2022-OS  
o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb  

uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Čl. 1 

 

1. Poskytovateľ:   

Familiaris  

sídlo: Ul. Kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit  

PhDr. František Drozd, PhD., štatutár združenia  

IČO: 420 374 17  

DIČ: 2022303382  

bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Poprad  

IBAN: SK97 1100 0000 0026 2203 3500 

E-mail: info@familiaris.sk 

tel.: 0905/742400, 0948/129911,  

www.familiaris.sk 

 

     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

2. Objednávateľ služieb: Obec Spišská Teplica 

Adresa: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

V zastúpení: Ing. Radoslav Šeliga 

IČO: 0032653400 

DIČ: 2020674964 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:  SK6809000000005117953713 

Tel. kontakt: 052/7738400,7893821,7893822 

     E-mail: obec@obecspisskateplica.sk 

 

  

 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

sa dohodli na tejto zmluve: 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v 
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zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

rozpočtových pravidlách“) a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“)  

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 

strán pri poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby pre prijímateľov opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách.  

3. Obec Spišská Teplica ako Objednávateľ je príslušný na poskytnutie finančného 

príspevku v súlade s § 75 až § 78 zákona o sociálnych službách. Finančný príspevok 

pozostáva z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej 

len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“).  

4. Poskytovateľ má postavenie neverejného poskytovateľa zapísaného do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálne služby vrátane 

opatrovateľskej služby. Poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť 

zisk.  

 

Článok II 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

1. Opatrovateľská služba sa bude prijímateľovi opatrovateľskej služby poskytovať na 

základe Zmluvy č. 1/2022-OS o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 51 

Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 74  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách.  

2. Opatrovateľská služba bude poskytovaná prijímateľovi sociálnej služby terénnou 

formou.  

3. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje uzavrieť so žiadateľom zmluvu o 

poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a poskytovať túto 

službu prijímateľovi na základe písomnej žiadosti prijímateľa opatrovateľskej služby, 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľ sa stáva prijímateľom 

sociálnej služby uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi, že bude poskytovať pre prijímateľa 

sociálnej služby sociálnu službu – terénnu opatrovateľskú službu v súlade s § 41 

zákona o sociálnych službách.  

 

 

Článok III 

Doba trvania zmluvy 

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

do 30.11.2023 

 

 

Článok IV 

Podmienky poskytnutia finančného príspevku 

1. Objednávateľ poskytne finančný príspevok za týchto podmienok:  

a) Prijímateľ doručí Objednávateľovi žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby s uvedením údajov o prijímateľovi sociálnej služby, ktorý má v obci Spišská 

Teplica  trvalý pobyt.  

b) Poskytovateľ doručil Objednávateľovi kópie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby v súlade s čl. V. ods.1.  

c) Poskytovateľ má vysporiadané všetky záväzky voči obci Spišská Teplica.  
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2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

opatrovateľskej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na 

spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov v období od 3.11.2022 do 

30.11.2023.  

3. Finančný príspevok nesmie byť použitý v rozpore so zmluvou o nenávratný finančný 

príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaný Európskym 

sociálnym fondom, prioritná os Sociálne začlenenie Kód výzvy Podpora 

opatrovateľskej služby číslo zmluvy Z312081BKT50.  

 

Článok V 

Výška finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia  
1. Objednávateľ sociálnej služby sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi sociálnej služby 2,21 

EUR/hod/ OS za poskytovanú sociálnu službu pre prijímateľa sociálnej služby  Eduard 

Dikant, nar. 31.08.1944, Budovateľská 427, 059 34 Spišská Teplica  na úhradu nákladov 

súvisiacich s opatrovateľskou službou do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny 

mesiac, v ktorom bola poskytnutá opatrovateľská služba na účet Poskytovateľa sociálnej 

služby SK97 1100 0000 0026 2203 3500.  

2. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na úhradu 

nákladov súvisiacich s opatrovateľskou službou do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci 

kalendárny mesiac, v ktorom bola poskytnutá opatrovateľská služba na účet Poskytovateľa 

sociálnej služby SK97 1100 0000 0026 2203 3500 za  prijímateľa sociálnej služby uvedených 

v bode 1. tohto článku. 

   

      Článok VI 

Vyúčtovanie finančného príspevku 

1. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje predložiť zúčtovanie finančného príspevku v 

termíne najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia finančného príspevku. Nevyčerpané 

finančné príspevky odvedie na účet Objednávateľa do 30 dní odo dňa poskytnutia príspevku. 

Ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby skôr, ako je 

dohodnuté v článku III. zúčtuje poskytnuté finančné príspevky ku dňu skončenia 

poskytovanej sociálnej služby v termíne najneskôr do 30 dní od ukončenia poskytovania 

sociálnej služby. Za deň poskytnutia finančného príspevku sa považuje deň pripísania 

finančného príspevku na účet poskytovateľa.  

2. Poskytovateľ k vyúčtovaniu finančných príspevkov predkladá fotokópie:  

a) avízo o vrátení nevyčerpaného príspevku,  

b) interné účtovné doklady neverejného poskytovateľa – výdavky hradené z finančného 

príspevku,  

c) predloženie dokladu preukazujúceho založenie pracovného pomeru opatrovateľky - len pri 

prvom vyúčtovaní v príslušnom kalendárnom roku a následne pri zmene opatrovateľky,  

d) evidencia dochádzky opatrovateľky.  

 

 

Článok VII 

Spôsob vykonávania kontroly použitých finančného príspevku 

1. Objednávateľ vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom 

v zmysle § 80 písm. o) zákona o sociálnych službách prostredníctvo zaslaných 

dokladov v súlade s čl. VI.  
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Článok VIII 

Dôvody zastavenia finančného príspevku 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť výplatu finančného príspevku za ďalší 

kalendárny mesiac ak,  

a) Poskytovateľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a súvisiacich 

právnych predpisov.  

b) Zistí, že Poskytovateľ má nevysporiadané záväzky voči obci.  

c) Poskytovateľ použije finančný príspevok v rozpore so spôsobom použitia určeným 

v tejto zmluve.  

d) Poskytovateľovi bude vydaný zákaz poskytovania sociálnej služby.  

e) Poskytovateľ neumožní kontrolu v súlade s platnými právnymi predpismi.  

f) Pri vykonávaní kontroly hospodárenia s finančným príspevkom sa zistia závažné 

nedostatky.  

 

 

Článok IX 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť písomne dohodou oboch zmluvných strán alebo 

jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej 

strane. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi termín ukončenia 

poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby.  

2. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.  

3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne písomne alebo inou formou 

oznámiť Objednávateľovi zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie 

odkázanosti na sociálnu službu.  

 

Článok X 

Dôvody ukončenia zmluvy 

1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom skončí: 

  a) odstúpením od zmluvy, t.j. Objednávateľom a Poskytovateľom sociálnej služby,  

b) výmazom Poskytovateľa z Registra poskytovateľov sociálnych služieb,  

c) ukončenie poskytovania sociálnej služby medzi Poskytovateľom a Prijímateľom     

sociálnej služby uvedeného v čl. V. ods. 1.  

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu ak:  

a)   Poskytovateľ nevyužíva príspevok na účel, na ktorý bol poskytnutý,  

b)   Poskytovateľ neposkytuje sociálne služby uvedené v článku II ods.4,  

c)   Zistil závažné nedostatky v poskytovaní sociálnych služieb podľa tejto zmluvy, 

 d)  Poskytovateľ nepredloží Objednávateľovi vyúčtovanie podľa článku VI., 

 e) Poskytovateľ využíva poskytnutý finančný príspevok nehospodárne alebo v  

rozpore s účelom, na ktorý bol poskytnutý.  

3. Objednávateľ je oprávnený požadovať vrátenie finančného príspevku, resp. jeho 

alikvotnej časti, ak zistí dôvody uvedené v bode 2 tohto článku.  

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov.  

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom 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 v znení 
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neskorších predpisov, zákon č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov.  

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden určený pre Poskytovateľa a 

jeden pre Objednávateľa.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom v centrálnom registri zmlúv. V 

zmysle ustanovenia § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov je táto zmluva povinne zverejňovaná.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.  

 

 

 

 

Vo Svite , dňa  02.11.2022                  V Spišskej Teplici,  dňa 02.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       poskytovateľ služieb    objednávateľ služieb 

 PhDr. František Drozd, PhD.    Ing. Radoslav Šeliga 
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Príloha č. 1 zo dňa .............. k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej 

služby medzi obcou Spišská Teplica a Famiaris o.z. (ďalej len „Zmluva“): 

r. 2022 

 

Meno 

a priezvisko, 

klienta: 

 

 

Stupeň 

odkázanosti 

klienta na 

pomoc inej 

fyzickej 

osoby 

podľa 

prílohy č. 3 

zákona: 

Rozsah 

poskytovanej 

opatrovateľskej 

služby v hod.: 

Predpokladané 

mesačné 

ekonomické 

oprávnené 

náklady na 

vykonávaní 

odborných, 

obslužných 

a ďalších 

činností pri 

poskytovaní 

opatrovateľskej 

služby 

Výška 

mesačného 

finančného 

príspevku na 

podporu 

opatrovateľskej 

služby projekt 

IA MPSVR SR 

Mesačný 

priemerný 

poplatok 

prijímateľa 

sociálnej služby 

Mesačný 

finančný 

príspevok 

na 

financovanie 

sociálnej 

služby od 

mesta/ obce 

Eduard Dikant 

3.11.2022 – 

31.12.2022 V. 

8 hod./  

po. -  pia. 8,42Eur/hod.  4 Eur/hod. 2,21 Eur/hod..  

2,21 

Eur/hod. 

       

       

       

       

       

       

       

       

    
 

  

        
 

    

        
 

    

        
 

    

       

 Spolu 2 mesiace    2694,40 Eur 1280 Eur 707,20 Eur 707,20 Eur 

 

Predpokladané ekonomické náklady:    2694,40 Eur 

Výška finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby projekt IA MPSVR SR: 1280,- Eur 

Celková výška finančného príspevku od mesta:  707,20 Eur 

 


