
1/4 

 

Z M L U V A  č. 891/2022/OSV 

o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 81 písm. h) bod 2 a v súlade s ustanovením § 71 ods. 10 

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  v platnom znení         

                                                                  (ďalej len „Zmluva“) 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Zabezpečovateľ sociálnej služby:    

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina 

Zastúpený:    Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

IČO:     37808427 

DIČ:     2021626695 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK13 8180 0000 0070 0050 3718 – účet pre vrátenie  

 finančných prostriedkov 

v roku 2022                 

     SK48 8180 0000 0070 0050 3670 - účet pre vrátenie  

finančných prostriedkov 

v roku 2023 

 

(ďalej len „zabezpečovateľ“) 
 

a 
 

1.2 Poskytovateľ sociálnej služby:  
Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice, Púchov - Nosice 57, 020 01  Púchov 

Právna forma:      rozpočtová organizácia   

                       Zastúpená:  Ing. Gabriela Hrončeková, riaditeľka 

IČO:                  00628115 

DIČ:      2020616741 

IČ DPH:     nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu vo forme IBAN:  SK36 8180 0000 0070 0050 9124  

zriadený Trenčianskym samosprávnym  krajom  na  základe zriaďovacej listiny zo dňa 28.02.2007, 

dodatku č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 26.08.2009, dodatku č. 2 k zriaďovacej listine zo dňa 

31.03.2014, dodatku č. 3 k zriaďovacej listine zo dňa 26.09.2016, dodatku č. 4 k zriaďovacej listine zo 

dňa 23.11.2020  

(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom Zmluvy je úprava právnych vzťahov, práv a povinností podľa ustanovenia § 71      

ods. 10 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 

v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) medzi zabezpečovateľom 

a poskytovateľom. 
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2.2 Zmluvné  strany sa dňa 18.08.2022 s účinnosťou od 02.09.2022 dohodli na zabezpečení 

poskytovania sociálnej služby zabezpečovateľom a na poskytovaní sociálnej služby,  

                 ,narodenému                    , bytom                ,                       (ďalej len „prijímateľ 

sociálnej služby“) poskytovateľom na obdobie od 02.09.2022 do 31.12.2022. 

 
2.3 Zabezpečovateľ je povinný uhrádzať poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady spojené  

s poskytovaním sociálnej služby uvedenej v bode 2.2  tohto článku Zmluvy a podľa ustanovenia     

§ 71 ods. 10 zákona o sociálnych službách vo výške ekonomicky oprávnených nákladov 

spojených  s  poskytovaním sociálnej  služby  uvedených  v  ustanovení  §  72  ods. 5  zákona  o  

sociálnych službách, znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej 

služby (ďalej len „finančné prostriedky“). 

 
Čl. III. 

Miesto a forma poskytovania sociálnej služby 

 
Poskytovateľ bude poskytovať sociálnu službu v zariadení – v domove sociálnych služieb s miestom 

poskytovania sociálnej služby: Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice, Nosice 57, Púchov, 

prijímateľovi sociálnej služby pobytovou formou.  

 

 
Čl. IV. 

Výška úhrady finančných prostriedkov 

 
4.1 Výška ekonomicky oprávnených nákladov  poskytovateľa za rok 2021 je 1 396,80 EUR         

(slovom: jedentisíctristodeväťdesiatšesť EUR 80 centov) mesačne. 

 

4.2 Výška úhrady za sociálnu službu platená prijímateľom sociálnej služby je 313,20 EUR 

(slovom: tristotrinásť EUR 20 centov) v 29-dňovom mesiaci, 324,00 EUR                           

(slovom: tristodvadsaťštyri EUR 00 centov) v 30-dňovom mesiaci a 334,80 EUR (slovom: 

tristotridsaťštyri EUR 80 centov) v 31-dňovom mesiaci. 

 

4.3 Výška finančných prostriedkov, t. j. rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi 

uvedenými v bode 4.1 tohto článku Zmluvy a úhradou prijímateľa sociálnej služby uvedenou 

v bode 4.2 tohto článku Zmluvy je 1 037,04 EUR (slovom: jedentisíctridsaťsedem EUR 04 

centy) v 29-dňovom mesiaci, 1 072,80 EUR (slovom: jedentisícsedemdesiatdva EUR 80 centov) 

v 30-dňovom mesiaci, 1 062,00 EUR (slovom: jedentisícšesťdesiatdva EUR 00 centov) v 31-

dňovom  mesiaci, najdlhšie do 31.12.2022. 

 

4.4 Výška finančných prostriedkov je závislá od výšky ekonomicky oprávnených nákladov 

poskytovateľa a od výšky úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. 

 

4.5 Výška finančných prostriedkov bude upravená dodatkom k tejto Zmluve pri  každej  zmene  

výšky  úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. 
 

 

Čl. V. 

Spôsob úhrady finančných prostriedkov 

 
5.1 Zabezpečovateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi finančné prostriedky za obdobie od 
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02.09.2022 do 31.12.2022, ak  nedôjde  k  zmene  výšky  úhrady  za  sociálnu  službu  platenú 

prijímateľom  sociálnej  služby, na  príjmový  účet  poskytovateľa uvedený v Čl. I. tejto Zmluvy, 

nasledovne: 

- za mesiac  september  2022 (od 02.09.2022 do 30.09.2022)  vo  výške  1 037,04 EUR (slovom: 

jedentisíctridsaťsedem EUR 04 centy) v mesiaci október 2022, 

- za mesiac október 2022 vo výške 1 062,00 EUR (slovom: jedentisícšesťdesiatdva EUR 00 

centov) v mesiaci november 2022, 

- za   mesiac   november   2022 vo  výške 1 072,80 EUR (slovom: jedentisícsedemdesiatdva 

EUR 80 centov) v mesiaci december 2022, 

- za  mesiac  december  2022 vo výške 1 062,00 EUR (slovom: jedentisícšesťdesiatdva EUR 00 

centov) v mesiaci december 2022. 

 

5.2 Spôsob  úhrady  finančných  prostriedkov  zabezpečovateľom  poskytovateľovi  bude  

upravený dodatkom  k  tejto  Zmluve  pri  každej  zmene  výšky úhrady za sociálnu službu 

platenú prijímateľom sociálnej  služby. 

 

 

Čl. VI. 

Povinnosti zmluvných strán 

 
6.1 Zabezpečovateľ je povinný: 

a) uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky dohodnuté touto Zmluvou alebo dodatkom  

k nej,  

b) uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky na príjmový účet poskytovateľa uvedený      

v Čl. I. tejto Zmluvy. 

 
6.2 Poskytovateľ je povinný: 

a) poskytovať sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby na základe zabezpečenia, o ktoré ho 

zabezpečovateľ písomne požiadal a na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

prijímateľovi sociálnej služby, 

b) bez zbytočného odkladu oznámiť zabezpečovateľovi,  prostredníctvom  e-mailovej  pošty na 

nasledovné adresy: alzbeta.hancovska@zilinskazupa.sk, monika.blascikova@zilinskazupa.sk 

a následne písomne oznámiť, skončenie poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej 

služby počas účinnosti tejto zmluvy s uvedením dôvodu skončenia poskytovania sociálnej 

služby, 

c) bez zbytočného odkladu oznámiť zabezpečovateľovi, prostredníctvom  e-mailovej  pošty  na 

nasledovné adresy: alzbeta.hancovska@zilinskazupa.sk, monika.blascikova@zilinskazupa.sk 

a následne písomne oznámiť, zmenu výšky úhrady finančných prostriedkov a dôvod jej zmeny, 

d) bez zbytočného odkladu, na základe písomnej žiadosti zabezpečovateľa preukázať účelnosť 

využitia finančných prostriedkov podľa ustanovenia § 71 odseku 11 zákona o sociálnych 

službách, 

e) bez zbytočného odkladu vrátiť uhradené finančné prostriedky na účet zabezpečovateľa 

uvedený v Čl. I. tejto Zmluvy, ak sa zvýši úhrada za poskytovanú sociálnu službu platenú 

prijímateľom sociálnej služby, 

f) bez zbytočného odkladu predložiť zabezpečovateľovi fotokópiu každého dodatku k Zmluve   

o poskytovaní sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby. 

 

 

 

 

mailto:alzbeta.hancovska@zilinskazupa.sk
mailto:monika.blascikova@zilinskazupa.sk
mailto:alzbeta.hancovska@zilinskazupa.sk
mailto:monika.blascikova@zilinskazupa.sk


4/4 

 

Čl. VII. 

Osobitné ustanovenia 

 
7.1 Zabezpečovateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak poskytovateľ poruší podmienku alebo 

povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo v zákone o sociálnych službách alebo v príslušných  

právnych predpisoch. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné voči poskytovateľovi dňom jeho 

doručenia.  
 

Čl. VIII. 

Zánik zmluvy 

 
8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 02.09.2022 do 31.12.2022. 
 

8.2 Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená.  
 

8.3 Pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, Zmluva zaniká: 

a) dňom doručenia odstúpenia zabezpečovateľa od tejto Zmluvy poskytovateľovi, 

b) dňom skončenia poskytovania sociálnej služby poskytovateľom, 

c) dňom skončenia poskytovania sociálnej služby z dôvodov na strane prijímateľa sociálnej 

služby.    
 

                 Čl. IX. 

               Ostatné ustanovenia 

 
9.1 Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  štatutárnymi   zástupcami   oboch   zmluvných  

strán za podmienky,  že  bola zverejnená. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu doručiť 

zabezpečovateľovi doklad preukazujúci zverejnenie tejto Zmluvy. 
 

9.2 Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia. 
 

9.3 Zmluva   je   vyhotovená  v  3  vyhotoveniach,  z  ktorých  poskytovateľ  obdrží  jedno  

vyhotovenie a zabezpečovateľ dve vyhotovenia. 
 

9.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych 

službách a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú,  že  Zmluvu  uzavreli na základe slobodnej  vôle,  že  nebola 

uzavretá v  tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 
 

 

V Žiline, dňa 30.09.2022 

 

 

 

 

 

.............................................    ....................................................... 

          zabezpečovateľ                                                                       poskytovateľ 

   Ing. Erika Jurinová, v.r.         Ing. Gabriela Hrončeková, v.r 

            predsedníčka                                                                           riaditeľka  


