
                     Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a  
                                 o finančnej podpore neverejného  poskytovateľa sociálnej služby 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Uzavretá v zmysle ust.  § 80 písm. h) zarážka 1. a 2.  V spojení s ust. § 75 ods. 1 písm. e) 
a ods. 2, ust. § 8 ods. 1,  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Medzi stranami: 
 
Čl. I 
Zmluvné strany 
Objednávateľ :  Obec Semerovo 
Sídlo : 941 32 Semerovo čís. 345 
Zástupca : Mgr. Milan Mikulec - starosta 
IČO : 00 309 257 
DIČ : 
Banka :  
Číslo účtu :  
ďalej len „objednávateľ“ 
a 
poskytovateľ : Cesta sv. Františka z Assisi, n.o. 
sídlo : 941 33 Kolta č.345 
zástupca : Mgr. Milota Gubricová, riaditeľka 
IČO : 45 743 673 
DIČ : 202 414 7653 
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 5609 0000 0000 5062 2916 43 
Registračný úrad : Okresný úrad Nitra, dňa 30.07.2014, OU-NR-OVVS1-2014/035276 
 Zapísaná v registri poskytovateľov soc. Služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji, č. 284, 
opatrovateľská služba – terénna forma 
ďalej len „poskytovateľ“ 
Čl. II 
Predmet zmluvy 
Poskytnutie opatrovateľskej služby 
 
Predmetom tejto zmluvy je: 
- zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov pre  Ladislava Plutzera, neverejným poskytovateľom 
opatrovateľskej služby, ktorým je nezisková organizácia „Cesta sv. Františka z Assisi“, n. o.,941 33 
Kolta č.345. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje obyvateľovi obce Semerovo  na základe rozhodnutia Obce 
Semerovo zo dňa 28.12.2021 č. 372./2021,   IV. stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby. 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu pre prijímateľa sociálnej služby Ladislavovi 
Plutzerovi , v mieste trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby , v rozsahu .hodiny denne, na 
základe  zmluvy uzatvorenej      medzi „Cesta sv. Františka z Assisi“, n. o., 941 33 Kolta č.345, 
v zastúpení Mgr. Milotou Gubricovou , riaditeľkou poskytovateľa sociálnej služby. 
 
-poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu Obce Semerovo  pri úkonov sebaobsluhy 
- poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu Obce Semerovo na  prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby 
 
Pri poskytovanej opatrovateľskej  službe  platí  obec finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku podľa § 75  
ods.1, ods. 2 v spojení s ust § 76  a § 77 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. 
Finančný príspevok sa poskytuje na občanovi, ktorý spĺňajú podmienky na poskytovanie 
opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách t.j.  
-občan požiadal obec o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,  
-je odkázaný  na sociálnu službu  podľa právoplatného rozhodnutia o odkázanosti  na sociálnu službu 
a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. 
 
Finančné príspevky budú poskytnuté na základe faktúry predloženej neverejným poskytovateľom 
najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok 
na tieto príspevky. Prílohou faktúry bude výkaz o poskytnutých úkonoch opatrovateľskej služby. 
Faktúra predložená poberateľom príspevku musí obsahovať náležitosti daňového/účtovného dokladu. 
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia poskytovateľovi. 
Finančné príspevky budú poskytované vo výške : v prepočte  1 € za 1 hodinu opatrovateľskej  služby, 
vždy vo výške podľa  počtu hodín  v mesiaci. S tým, že denne  sú to 4 hodiny t.j.4x1= 4 € za ....... a 4 
hodiny t.j.4x1= 4 €. 
 
Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok v sume určenej pre opatrovateľskú službu, pre 
ktoré je tento finančný príspevok určený, a to v súlade so zákonom o sociálnych službách a touto 
zmluvou, t.j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov: 
 na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,  
 administratívne  výdavky 
Spolufinancovať ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnej služby na mzdy a odvody 
poskytnutím finančného príspevku možno len, ak tieto náklady vznikajú v súvislosti a v rozsahu 
ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre príslušný poskytovaný druh sociálnej služby. 
Výška finančného príspevku na prevádzku  poskytovanej sociálnej služby sa na príslušný   rozpočtový 
rok určuje vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej 
služby v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte   na jednotku výkonu 
a príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého  finančného príspevku podľa § 
76 ( finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy  podľa  prílohy  č. 5 zákona)   na sociálnu  službu na príslušný rozpočtový rok v prepočte 
na jednotku výkonu.  
Pri  výpočtoch sa účastníci  budú riadiť ust. § 77 zák. čís.  448/08 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Na účely tejto zmluvy ide o zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí priamo vykonávajú 
tieto činnosti v rámci poskytovanej sociálnej služby v rozsahu stanoveným zákonom o sociálnych 
službách, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí riadia vykonávanie týchto činností a aj 
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí vykonávajú súvisiace pracovné činnosti, ktoré 
vytvárajú podmienky na riadne vykonávanie hlavných činností poskytovateľa sociálnej služby, napr. 
činnosti so zabezpečením administratívy , a to len v rozsahu, ktorý je primeraný rozsahu, povahe 
a charakteru poskytovaného druhu sociálnej služby. 
Z hľadiska rozsahu mzdy na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku, podľa zmluvy, ide 
o hrubú mzdu (plat), pred zrážkami preddavku dane z príjmu a preddavkov poistného na verejné 
zdravotné poistenie, poistného na sociálne  
Za mzdu na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku sa nepovažuje odstupné, cestovné 
náklady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na 
doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových 
podielov, náhrady za pracovnú pohotovosť a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so 
zamestnaním podľa ZP. 
Za administratívne   náklady  sa považujú  náklady  na papier,  počítač,  telefón, poštové výdavky 
Čl. III 
Doba trvania zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára od 01.04.2022 na dobu do  31.12.2022. 
Čl. IV 
Podmienky plnenia 
Poskytovateľ príspevku poskytne finančný príspevok bezhotovostne na účet poberateľa príspevku. 



Poberateľ príspevku je povinný :  
V závislosti od druhu sociálnych služieb, ktoré poberateľ poskytuje, vykonávať odborné činnosti, 
poskytovať obslužné činnosti, vykonávať činnosti stanovené zákonom, 
Zabezpečovať rast odbornej a vzdelanostnej úrovne zamestnancov absolvovaním odborných školení, 
seminárov a vzdelávacích programov pre zamestnancov, 
Poberateľ príspevku je povinný umožniť povereným zamestnancom poskytovateľa príspevku výkon 
kontroly hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby. 
 
Čl. V 
Osobitné ustanovenia 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2022 na dobu do  31.12.2022. 
Poskytovateľ príspevku je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak poberateľ poruší povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušenie 
povinností. Ak poberateľ nesplní povinnosť, ktorú porušuje v lehote 15 dní od doručenia písomného 
oznámenia, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Doručením písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy poberateľovi zmluvný vzťah zaniká. 
Poskytovateľ  príspevku je oprávnený  žiadať   vrátenie    príspevku  alebo jeho pomernej časti, 
v prípade, ak sa preukáže, že  neboli  použité v súlade  s toto zmluvou ako aj  ust. zák. čís.  448/08 z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 
Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu zmluvy 
porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
Podpísaní účastníci vyhlasujeme, že podpísaním tejto zmluvy výslovne udeľujeme súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov (OÚ) v zmysle ust. § 14  zákona číslo 18/18 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, ktorú skutočnosť  vlastnoručným podpisom tejto  zmluvy potvrdzujeme. 
Súhlas udeľujeme v  rozsahu - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,  za účelom                 
plnenia  práv   a povinností   z tejto zmluvy. 
Súhlas môže byť kedykoľvek  písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania    t      
tohto súhlasu na adresu sídla  zmluvného partnera, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania, 
a to bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania OÚ na základe súhlasu pred jeho 
odvolaním, 
 OÚ budú spracované týmito spôsobmi:   manuálne v písomnej podobe a elektronickej podobe 
  
Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.  
       4.  V neupravených  veciach sa  účastníci riadia ust. zák. čís. 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. 
       5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
 nasledujúci  deň  po jej na webovom sídle objednávateľa - Obce Semerovo. 
       6.  Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jeden rovnopis obdrží poskytovateľ a jeden   
             poberateľ. 
 
 
 V Semerove dňa:05.04.2022 
 
 
      ..........................................................  ....................................................................... 
      Mg. Milan Mikulec  - Starosta obce               Mgr. Milota Gubricová - riaditeľka 
  


