
                                              

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  
denný stacionár, poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021   

Zmluva č. 01/2019 – Dodat. č. 02/2020 – č. 03/2021 
 

uzatvorená na základe ustanovenia § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení a ustanovenia § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

                                      
 
 
1. OBEC LÚČKA 

Lúčka 59, 087 01  Giraltovce 
IČO: 00595764 DIČ: 2020777572 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa,  a.s. 

    IBAN:  SAK21 0900 0000 0051 7531 4442 
 Štatutárny zástupca : Mikuláš Mašlej – starosta 
  
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
2. ANGELO, n.o., 

Karpatská 6593/6,  080 01 Prešov 
IČO: 50416723 DIČ: 2120315483 

    Bankové spojenie:  Tatra banka 
    IBAN:  SK41 1100 0000 0029 4802 6482  
 Štatutárny zástupca: Jakub HARČÁR, - riaditeľ 
 
 (ďalej len „prijímateľ“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 
finančného príspevku prijímateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade s § 75 a § 77 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších prípadov, v zmysle zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

2. Finančný príspevok bude prijímateľovi poskytnutý na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 
40 - denný stacionár, výhradne pre prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v obci Lúčka, ktorí 
spĺňajú podmienky na poskytovanie príslušnej sociálnej služby, ak bola obci doručená písomná žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku.  

3. Prijímateľ zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Lúčka, ktorá je na túto pomoc odkázaná 
poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 zákona o soc. službách ambulantnou 
formou, na osobnú žiadosť občana. 

4. Miesto poskytovania sociálnej služby: Denný stacionár - ANGELO n.o., – Chmeľov 90, 082 15 Chmeľov 
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Čl. II 
Poskytnutie a čerpanie príspevku 

 
1. Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje len na bežné výdavky v zmysle § 72 ods. 5 zákona o 

sociálnych službách.  
2. Prijímateľ je povinný použiť príspevok na prevádzku do konca príslušného kalendárneho roka v súlade 

s ich účelovým určením.  
3. Poskytovateľ poskytne z rozpočtu obce na rok 2021 finančný príspevok vo výške 9,00 €/občan 

mesačne  ( slovom: deväť eur ) na úhradu bežných nákladov vzniknutých v období :                               
od 01.01.2021 do 31.12.2021. v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, číslo: 39/10/2020 
zo dňa 16.12.2020. 

4. Finančný príspevok uvedený v bode 3 čl. II tejto zmluvy bude prijímateľovi poukazovaný štvrťročne 
najneskôr do posledného dňa príslušného štvrťroka rozpočtového roku 2021  na číslo účtu uvedené 
v tejto zmluve (IBAN:  SK41 1100 0000 0029 4802 6482).  

 
 

Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok prijímateľovi vo výške a za podmienok ako je dohodnuté v 

tejto zmluve.  
2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok len na účel dohodnutý v tejto zmluve v zmysle 

zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.  
4. Prijímateľ je povinný umožniť príslušným zamestnancom poskytovateľa vstup do objektu zariadenia 

Denný stacionár ANGELO n.o. – Chmeľov. 
5. Prijímateľ je povinný poskytnúť príslušným zamestnancom poskytovateľa informácie a vysvetlenia 

súvisiace s jeho činnosťou. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poskytne druhej informácie označené ako 

dôverné, bez písomného súhlasu neposkytne ich táto zmluvná strana tretím osobám a ani ich 
nepoužije pre svoje potreby v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté.  

 

 
Čl. IV 

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s trvaním od 01.01.2021 - do 31.12.2021. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po jej zverejnení poskytovateľom. 
3. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť najmä v prípade, že: 

a. Účel poskytnutia finančných prostriedkov zanikne 
b. Prijímateľovi uviedol v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov nepravdivé alebo neúplné 

údaje 
c. Dôjde k výmazu denného stacionára z registra poskytovateľa sociálnej služby 
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Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia zákonom č. 448/20008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon), zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne, a to vo forme očíslovaného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa stáva každý jej dodatok podpísaný osobami oprávnenými 
zastupovať zmluvné strany. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany svojím podpisom tejto dohody potvrdzujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, 

že nebola spísaná v tiesni ani v inak nevýhodných podmienkach, a že im v dobe podpisu nie sú známe 
žiadne skutočnosti, ktoré by boli spôsobilé obmedziť jej platnosť a účinnosť.  

 
 
 

Lúčka, 20.01.2021                                     Chmeľov, 20.01.2021 
 
 
 

Za poskytovateľa :                                                      Za prijímateľa : 
 
 
 
 

.............................................................                          .................................................................    
Mikuláš Mašlej  – starosta obce                                     Jozef Harčár  -  riaditeľ n.o. 


