
Zmluva č. 2/2021/Nová Baňa

MESTO NOVÁ BAŇA
ČÍSLO ZMLUVY:

o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby uzatvorená podľa ust. § 80 písm. h) a 1) zákona č. 
448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Mesto: 
so sídlom: 
zastúpená:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:

(ďalej len Mesto)

Neverejný poskytovateľ: 
so sídlom: 
zastúpený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:

Nová Baňa
Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa 
Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďomo MBA 
00 320 897
2021111455
SK.19 0200 0000 0000 1442 9422

OPATRÍME VÁS n.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Elena Hudecová
50001868
2120131596
SK61 0200 0000 0035 7315 5257

(ďalej len Poskytovateľ) uzatvárajú túto zmluvu:

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov {ďalej len „zákona o 
sociálnych službách") pre občanov s trvalým pobytom v Meste Nová Baňa (ďalej len občanom 
Mesta), v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy a poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 75 ods. 2 zákona o 
sociálnych službách ( ďalej len príspevok pri odkázanosti).

Poskytovateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok v súlade s podmienkami 
ustanovenými v zákone o sociálnych službách a v tejto zmluve a pri poskytovaní sociálnej služby 
dodržiavať zákon o sociálnych službách a všeobecne záväzné právne predpisy.

II.
Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní od 01.12.2021 do 30.11.2023 s možnosťou predĺženia 
dohodnutej doby dodatkom k tejto zmluve, uzavretým pred uplynutím dohodnutej doby.



III.
Podmienky poskytnutia príspevku

1. Poskytovateľ bude poskytovať sociálnu službu podľa ustanovenia § 41 zákona o sociálnych 
službách občanom Mesta v súlade s podanou písomnou objednávkou (príloha č. 1 tejto zmluvy).

2. Poskytovateľ nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.
3. Mesto poskytne Poskytovateľovi finančný príspevok pri odkázanosti podľa § 75 ods. 2 zákona o 

sociálnych službách pre občanov Mesta, ktorým poskytovanie sociálnej služby objednalo.
4. Príspevky nie je možné použiť na kapitálové výdavky.
5. Poskytovateľ použije finančné prostriedky v období od 01.12.2021 do konca platnosti zmluvy.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok a to v súlade so zákonom o sociálnych 

službách a touto zmluvou, t. j. výlučne na spolufmancovanie ekonomicky oprávnených nákladov, 
na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby najviac však vo výške ich 
spolufinancovania, ktorá zodpovedá výške platu zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o 
odmeňovaní) a poistnému na verejné zdravotné poistenie, poistnému na sociálne poistenie a 
povinným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie plateným zamestnávateľom z tejto 
finančným príspevkom spolufinancovanej časti vyplácaných miezd a platov zamestnancov (ďalej 
len ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a odvody).

7. Finančný príspevok je účelovo určený na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov, nákladov 
na mzdy a odvody vybraných zamestnancov Poskytovateľa sociálnej služby. Na účely tejto 
zmluvy ide o zamestnancov Poskytovateľa sociálnej služby, ktorí priamo vykonávajú činnosti v 
rámci poskytovanej opatrovateľskej služby pre prijímateľov sociálnych služieb určených Mestom, 
zamestnancov Poskytovateľa sociálnej služby, ktorí riadia vykonávanie tejto činnosti a aj 
zamestnancov Poskytovateľa sociálnej služby, ktorí vykonávajú súvisiace pracovné činnosti, ktoré 
vytvárajú podmienky na riadne vykonávanie hlavnej činnosti napr. činnosti so zabezpečením 
administratívy (napr. účtovníctvo), a to len v rozsahu, ktorý je primeraný rozsahu, povahe 
a charakteru vykonávanej hlavnej činnosti pre občanov Mesta.

8. Za mzdu sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku nepovažuje odstupné, 
odchodné, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 
príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcii) alebo 
obligácií, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť a iné plnenie 
poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa ZP, osobitných predpisov, 
kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež 
nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. 
Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri 
príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po 
zdanení alebo zo sociálneho fondu (§118 ods. 2 a 3 ZP).

9. Za oprávnený výdavok v rámci plnenia účelového určenia finančného príspevku sa považuje aj 
zamestnávateľom poskytnutá náhrada mzdy zamestnancovi v sume priemerného zárobku 
zamestnanca, ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy podľa ZP, teda za 
vyčerpanú dovolenku, na povinných lekárskych prehliadkach, na darovaní krvi, na účasť 
zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady stanovene 
právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v 
pracovnej zmluve, počas dôležitých osobných prekážok v práci, za ktoré sa poskytuje pracovné 
voľno a patrí náhrada mzdy podľa § 141 ZP.

IV.
Výška príspevkov

1. Mesto poskytne Poskytovateľovi finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v súlade s § 76 a § 77 zákona o sociálnych službách, vo



výške určenej na základe hrubej mzdy opatrovateľky za hodinu poskytnutej opatrovateľskej 
služby odkázanej osobe, poskytovanú kvalifikovanou opatrovateľkou s ktorou má 
Poskytovateľ uzatvorenú pracovnú zmluvu a to vo výške:

Hrubá mzda 
Opatrovateľky

Výška 
príspevku 
obce za 1
hod.
poskytovania
OS

646 1,59

323 1,34

2. Finančný príspevok pri odkázanosti bude poskytnutý za obdobie od 01.12.2021 až do konca 
platnosti zmluvy pre prijímateľov sociálnych služieb, u ktorých bola predložená požiadavka zo 
strany Mesta.

3. Výška príspevku bude zmenená po dohode zmluvných strán, z dôvodu zmeny legislatívy 
a celkových nákladov na mzdy opatrovateliek v Slovenskej republike vyhotovením dodatku k tejto 
zmluve.

V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Finančné prostriedky budú uhrádzané Mestom podľa počtu reálne poskytnutých hodín 
opatrovateľskej služby opatrovateľkami v pracovnom pomere v príslušnom mesiaci, (výpočet 
čiastky - počet reálne odpracovaných hodín v mesiaci x dohodnutá čiastka v čl. IV, ods. 1 = 
úhrada resp. finančný príspevok Mesta )

2. Splatnosť faktúry je do 15 dní po predložení kompletného vyúčtovania. K vyúčtovaniu je potrebné 
predložiť vyplnené prílohy č. 2,3.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky na úhradu nákladov priamo súvisiacich s 
poskytovaním opatrovateľskej služby podľa § 41 zákona o sociálnych službách občanom mesta.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých 
prostriedkov, pri použití finančných prostriedkov sa riadiť zákonom č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnou rozpočtovou klasifikáciou.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami získanými zo zdrojov financovania v zmysle zákona o sociálnych službách 
448/2008 Z.z. Kontrolu je Mesto oprávnené vykonať kedykoľvek. Poskytovateľ je povinný 
poskytnúť súčinnosť. V prípade, že Poskytovateľ neumožní kontrolu alebo neposkytne súčinnosť, 
je povinný Mestu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých finančných 
príspevkov vyplatených do dňa, kedy nebolo umožnené vykonať kontrolu alebo nebola poskytnutá 
súčinnosť. Mesto má v takom prípade právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6. Ak bude zistený rozpor použitých finančných príspevkov s podmienkami uvedenými v článku III. 
a V. tejto zmluvy, Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Mesta finančné prostriedky použité v 
rozpore s podmienkami do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistení rozporu s 
týmito podmienkami a to na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ 
nevráti finančné prostriedky v lehote na účet Mesta, je povinný zaplatiť Mestu za každý deň 
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nevrátenej sumy popri úroku z omeškania.



VI.
Ďalšie podmienky zabezpečenia sociálnej služby

1. Mesto vystaví Poskytovateľovi objednávku na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa 
potreby. V objednávke bude uvedený hlavne rozsah hodín poskytovania služby dohodnutý s 
občanom pri podaní žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby a dátum začatia poskytovania 
služby. Prvá objednávka je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2. Každú požiadavku o zmenu rozsahu opatrovateľskej služby podá prijímateľ služby písomne na 
Mesto. Mesto následne doručí Poskytovateľovi novú požiadavku o zmenu rozsahu poskytovanej 
opatrovateľskej služby.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Mestu:
• fotokópiu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenú s občanom, oznámiť každú 

vykonanú zmenu zmluvného vzťahu s občanom Mesta formou dodatkov, uzatvorenú 
podľa § 73 zákona o sociálnych službách,

• oznámiť každé prerušenie poskytovania sociálnej služby a to aj opakovane
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na kontrolu výkonu opatrovateľskej služby v 

domácnosti prijímateľa služby. Počas výkonu kontroly je povinný poskytnúť súčinnosť, predložiť 
požadované dokumenty potrebné k objektívnemu posúdeniu výkonu opatrovateľskej služby.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovanosť o výške úhrady a zmene úhrady 
prijímateľov opatrovateľskej služby, ktorí poberajú aj iný druh sociálnej služby, čo súvisí s 
dodržiavaním zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

6. V prípade neplnenia podmienok zabezpečenia sociálnej služby je Poskytovateľ povinný Mestu 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých finančných príspevkov a Mesto má 
zároveň právo odstúpiť od tejto zmluvy.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje evidovať v spisoch prijímateľov opatrovateľskej služby požiadavky 
prijímateľov opatrovateľskej služby o prerušenie poskytovanej služby s uvedením termínu 
prerušenia a s uvedením dôvodov prerušenia.

8. Mesto žiada uplatňovanie zásady rovnakej dostupnosti opatrovateľskej služby z hľadiska 
financovania u Poskytovateľa na území Mesta.

VII.
Osobitné ustanovenia

1. Mesto môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade opakovaného poskytnutia nepravdivých údajov 
o použití finančných príspevkov na občanov uvedených v tejto zmluve a ak Poskytovateľ nebude 
spĺňať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych 
službách.

2. V prípade, ak Mesto od zmluvy odstúpi, nastanú účinky odstúpenia dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

3. Zmluvne strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú tiež dňom 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená predčasne a to vzájomnou 
dohodou.

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o 
sociálnych službách.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy Mestom podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi 
zmluvnými stranami.
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3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre Mesto a 1 vyhotovenie 
pre Poskytovateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v 
tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť zmluvy potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom.

V Novej Bani dňa..................... V Novej Bani dňa........................

Mgr. MyDr. Branislav Jad'uď MBA
Elena Hudecová 
riaditeľka n.o.

Tľlrf

Prifríätor mesta


