
^ ''^tOCI

<í í Reg.Číslo:4039/2015-M ORFp c\
s 1^
y>
tí

^ t

y
^ ^

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku27

^n^covan.e^ialne^uzbyv zariaden. socUlnyeh sluzieb
^ll^i ^^Msz- z-° s>ciá'n^ T-
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o žiynostenskom podnikaní(živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov

V

Clánokl

1.1 Poskytovateľ:

^Í^^^L ?fcGÍ sociálnych vecí a roáiny Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo")

Adresa/sídlo: Špitálska4,6,8,81643Bratislava
v

ICO: 00681 156
v

Bankové spojenie: Státna pokladnica
Číslo účtu vo formáte
IBAN:: SK17 8180 0000 0070 0010 6819
Zastúpený: In& JozefVančo, vedúci služobného úradu Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ďalej len "poskytovateľ")

1.2 Prijimateľ:
Názov obce: PoproČ

v

Adresa/sídlo: Skolská2,04424Popročv

ICO: 00 324 639
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu vo formáte
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

v

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
Webové sídlo: www.poproc.sk
Tel.č./e-mail: 055/466 81 71, sekretariat@poproc.sk
(ďalej len "prijímateľ")

( poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len "zmluvné strany")

* 3 ^llfi^c^^esTO^^Jlis^ž^a^l^d^os^láÍ^ps^^'^ fi^^ýp^p^)^
^u)'^a§ ^8b4^s/lWzlák^ čo ^/^sL^i ons(^fÍT?^^Pn^^^lai,?EE<.^vnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) v-znení
neskorach predPisov (ďaleJ len "zákon o sociálnych službách")7vzmysie"2ákona~č"
=, ^"s's.s"--,..""' -" .*p-°-

predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"),
(ďalej len "zmluva"). Qbscný Ďr^d POPROČ
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CIánokII
Predmet a úČel zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je úprava zmluyných podmienok, práv a Povlnnostízmlu1my^hs1T^1
priposkytnutí finančného príspevku na financovanie socláhleJ sluzb^.^zari^demľh
^ociálnydslužieb podl'a § 71 ods. 6 zakona o sociálnych službách (ďalq le^"fin^
príspi&vok ) na .^__^^ "i^.^.i. ^?^wn^^Lin^^^^l>iá^^^^^l^^^^ ŕíl^^f'i ^^^^^
"^^^e'o)vvto^ďp:Í^n^^e^oá^^es^^nr^^c^läTie^éal^m^'
zriadil alebo založil aktorýmisú:

- nocľaháreň (§ 25 zákona o sociálnych službách),
útulok (§ 26 zákona o sociálnych službách),

- domov'na polceste (§ 27 zákona o sociálnych službách) 3

zanademenúdzového byvania (§ 29 zákona o sociálnych sluzbách) >

. zanadenie docasnej stan>stM o deti (§ 32 zákona o sodálnychsh.bách),
-i-".^-<,>^>_34^.^r>.^> >

- zanademe Presenior(^(§3JÍ2:^k0^ ^^^^f^i^ >

^.^^ys.^^.'^s'^ )

- rehabilitačné stredisko ( § 37 zákona o sociáhiych službách) >

- domov sociálnych služieb ( § 38 zakona o socialnych s^bách) ?

. specializov^zariad^e (§ 39 zäkona o soc^ych sluzbäch) )

- denný stacionár (§ 40 zákona o sociákiych službách).
Zmluvnésfranyuzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to od účmnostíie^o Túuvy do
31"marca~ro'zpočtového roka nasledujúceho po roku, vktorom táto zmluva nadobudla
účinnosť (ďalej len "nasledujúci rozpočtový rok") *

2.2 Finančný PrísPGVOk^ f^cov^socl^ siwb^v^^ m^<^^ ^^^
rozpočtový rok2015poskytne poskytovateľ na zaklade písomnej_aadosti Pn^^a
podanqi poskytovateľovi ?oáv^n\oás^^3^m,osoc^yc^s}^^
PodqrtovateFsa zaväzuje poskytaúť prijimaterovi finančný príspevok v celkovej sume
76ÍOO. Eur (slovom: -setendesiatäesťtísicosemstoeur), ^ pn,unater pouzije^na
úhraáunákTadovsociáhiej služby, v lehote od 1.1. 2015 do 31.12. 2015. Tento financný
P*-"t:v"!ta,.-k5OTľ-LT" v^^,=St; S vete

zroqpočtovej^pitolymmster^v^^o^eMi^^^m^^h^y^^^p^^
^^^sl^ov^el^a^úč^^^^a uv^ny^v ^ami^LanJu^^i s^^

druhom'až'štvrtom'štvrfroku najneskôr k 10. dňu prislušného štvrfroka. Ucelomav

;s="ära^k; y^^^^
Ä^-i^.^ ^,^ ^ ^S.i',lS
Si^M sy^^r-'^Ä
^ie poskytovatersociámej sluzbyne^ evKtované danové nedopla&y.nedoplatky
na poistoom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky naPoistno^_nasoclte
poi^alebonedoplatky na povinnych prispevkochna^e ^^é^ ?

ktorésavyn^aju^onomK.hodnutia.Ínaknéroknavyplateniefinancného prispevku
na toto zariadenie na príslušný štvrťrok zaniká.
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2.3 Ak prijímateľ, ktorému poskytovateľ poskytol fínanČný príspevok na rozpočtový rok
2014, nepredloží poskytovateľovi jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom do 31. marca
2015, poskytovateľ pozastaví vyplatenie finančného príspevku podľa tejto zmluvy na
druhý až Štvrtý Štvrťrok 2015, a to do doby predlozenia tohto zúčtovania
poskytovateľovi.

2.4 Nárok na íinančný príspevok nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok
alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto
prijímatera sociálnej služby prislušná inštitúcia mého štátu.

2.5 Nárok na finančný prispevok nevzniká prijímateľovi na miesto v zariadení za obdobie,
v ktorom je toto miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby, ktorý platí úhradu za
sociálnu sluzbu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním tejto sociálnej služby v zariadení (ide o miesto obsadené tzv.
"samoplatcom").

2.6 Prijímateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy prijať poskytnutý finančný príspevok
a v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o sociáhiych službách a v tejto zmluve
ho použiť na spolufínancovanie sociálnych služieb vzariadeniach sociálnych služieb
uvedených vprílohe Č. 1 tejto zmluvy, ktoré prijímateľ zriadil alebo založil, alebo
v ktorých prijímateľ poskytuje sociálne služby, a to na úhradu ekonomicky oprávnených
nákladov podľa zákona o sociálnych službách spojených s poskytovaním sociáhiej služby
v týchto zariadeniach.

2.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvyje príloha 6. 1.

2.8 Ustanovením bodu 2.1 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté práva apovinnosti
zmluvných strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú zmluvné strany právo sí uplatniť
po 31. marci nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto práva a povinnosti zmluvných strán
ostávajúzachované.

V

ClánokHl

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Prijímateľ, ani poskytovateľ sociálnej služby nebude poskytovať sociálne služby
v zariadení uvedenom v prílohe č. 1 s cieľom dosiahnutia zisku.

3.2 Prijímateľ môže použiť financný príspevok len na účel špecifikovaný vtejto zmluve
s povínnosťou dodižať zmluvné podmienky, za ktorých sa fínančný príspevok poskytol
a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.3 Poskytnutý fínančný príspevok je prijímateľ povinný použiť na úhradu ekonomicky
oprávnených nákladov v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v prílohe Č. 1
tejto zmluvy vyplatených z účtu prijímateľa do 31. 12. 2015. Na úéely tejto zmluvy sú
oprávnenými aj ekonomicky oprávnené náklady vynaložené od 1. januára 2015 do
nadobudnutia úČinnosti tejto zmluvy.

3.4 Príjímateľ socíálnej služby alebo ním zriadené alebo zalozené zariadenie je povinný viesť
evidenciu poctu neobsadených miest v zariadení. Finančný príspevok za obdobie,
vktorom bolo neobsadené miesto vzariadení, je prijímateF povinný vrátiť podľa bodu
4.4 Článku IV tejto zmluvy.
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3.5 Použitie finančného príspevku podlieha povinnému ročnému zúčtovamu so štátoym
rozpočtom, ktorého spôsob urcuje Ministerstvo fmancií Slovenskej republiky (ďalejkn
"MÍnisterstvo fmancií"). Zúčtovanie finančného príspevku prijímateľ predloží
poskytoyateľoyi vtermín.e0^1 'Ja^uara n^^ľ^?r^lo^.f^l^<i,^^^as^^1^^
po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si moze
uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní financného
príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej
hodnoty.

36 ^o^ÍÍi^^^etíl^e^^^ p<ín^^el P^Jt^Sli^yal^'p^yt^'^^^ci^b^
služby v zariadení z registra, je prijímateľ povinný bezodkladnetúto skutočnosť oznánuť
poskytovateľovi aurobiť zúčtovanie finančného príspevku ku dňu vymazu najneskôr do
30 dní odo dňa výmazu zregistra, ak ustanovenie bodu 3.8 tohto článku zmluvy
neustanovuje inak. Ák prijímateľ alebo ním zriadené alebo založené zariadenie po podaní
písomnej žÍadosti o fimmčný príspevok na rozpočtový rok 2015 podl'a prílohy č. 7 zákona
osociálnych službách, doručenej poskytovateľovi vtermíne od 1. augusta do 30;
septembra 2014, zvýši pocet miest v zariadení oproti stavu uvedenému vtejto písomnej
žiadosti, táto zmena neovplyvní sumu ňnančného príspevku podľa tejto zmluvy.

3.7 Ak prijímateľ alebo ním zriadené alebo založené zariadenie, ktorým me je domov

^míP^e^Í^' J'^ai?^^ ^^?^qíl^dlstll,oaI'?^^l^^a^m^blod^rir^I^
poskytovateľov sociálnych služieb vykonaného do lehoty na zúčtovaiúe financneho

o^lmi!"1' i)^^t^^e^o^izm^u^oT^r^^^m^la^Í^'^r^^ ^p^^^l^^
sociálnych služieb preukazujúceho príslušné zápisy do tohto registra.

.8 /A^ytmaj:e!aleb^Dímzriad^éal^boj^o^enez^^^e^t^ ^a^S^'to^1'^3
sociálnej služby vdomove sociálnych služieb, po uzavretí zmluvy na rozpoctový
2015 zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že vtomto objekte zariadenia
začne poskytovať aj sociálnu službu v zariadeni pre seniorov aleto sociálnu službu
v špecializovanom zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na
zúčtovanie fínančného príspevku na rozpočtový rok 2015 apritom zachová pôvodný
pocet miest^ ktoré m^ vdomove soclal-^rt;h sluzrób; !^?^to^^,1^t^ut^"l^ín^ľ0^
po^ne^^^spevo^^^poc^^^^N^^ ^
-dohodnuté v tejto zmluve, pricom úcel, na ktorý sa poskytuje tentofinancný prispevok_sa
považuje za sphiený. ^menu3^c^ ^est \domove so^!UJnLy0^ s^uzleb a z^^^^
-^^^^^f^?^-^^^^^^,>^Í^Í^^.in^^^^^n'^^'^Íi H^^Í^LK^ 'y^^^^^^^r^^^^^^lP.^^^^^^Í^^^^.'oznámiť poskytovateľovi spolu s preďožemm výpisov z registra preukazujúcich prislušné
zápis^__ .r^ ltea-ip0^^^^ <^lo^n^^!^!^kyit^^Te^^^L^e^^
rovnako aj vtedy, ak pnjímateľ a^30 mm_ z^lac^ae ,ale^) J^lS^^z^^íeJ^e, ^Í?J^
poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb na základe výmazu z rcglsto"a
vykonaného do lehoty na Tctovmie fmmčneho Pnsr>ev^ m rcz^čt°Y rok 20^5
a'vtomto objekte začne poskytovať sociálnu službu v špecializovanom zariademdebo
sociáhm službu v zariadení prc seniorov na základe zápisu do registra vykonaného do
^ho?r nai zú^toľa?ľ t<)hi^i"n!Ílčíié^?í?>/^^^f^?ľ ^Í^Ít7^^°^i ^T ^i^ >

ktoremal vdomove sociálnych služieb. Toto skončenie poskytovania sociálnej služby
v domove sociáhiych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby je prijímateľ
povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi spolu spredlozením vypisov zregistra
poskytovateľov sociálnych služieb preukazujúcich príslušné zápisy do tohto registra.
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39 äoúiSdTrihms(pe>t^^h aD^^á^i ^i'^^RÍ'ľs^u!fr^n^^lačI^^J$ipe^klÍ^ľ.dÍ'?
'jo-7T^^^y^AĽa^^ ,^?^^ .!ehJL:ľ.iJ"?a_t?,ľ> prijí? a^!Jf"^^veä

povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovmctvavsúlade'so zákonom č. 4W2002Z. z.

Sľ^: -.,"!" Äw^ _len. "-kon ° ^-e,^
sa's^sŕr-ss $^ ri"^
$,2^z.läTOm obstar-aní vznem "eskor^predpisov ^len^n
o verejnom obstarávaní").

3.10 Prijímateľje povinný umožniť alebo zabezpeciť povereným zamestnancom

^pS Í r^1?2,v^.7 ?^ mS;^
Mad!^mfomlSvyswtfem^ich sv^mávanou -louapos^alebo
zabezpeČiť poskytnutie požadovanej súČinnosti.

w

ClánokIV

Ostatné ustanovenia zmluvy

^'^ ^^^^^^(T^-^^^^^.^^^^l^^^l^^^^ ^^c^^ŕ^^^n^^Í^^L*^^^?^^^^ ^í^^^^-'^.^^^^^^
S;5^toe:LaSnLP;!"°t.:~5i'ľ-?>Äf>tn>?d-~^prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 4.9 tohto Článku

4.2 V zúčtovamje prijímateľ povinný uviesť:
a) Číslozmluvy,
b) yýšku poskytnutého finanČného príspevku,
CLVS?_ipríJ?Sľ zúhradyzasociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby aosôb
^e^ h vvi^^s'^^^^ °J^ÍS?ď sl"^-ff.h v.r?u3°,15'
^ltšÍuoijÍ^^"ÍT?^ll?ÍC^--fína^?IÍyc^ zd3"°ÍOV'urcenych na poskytovanie
sociálnej služby v zariadení uvedenom v prílohe č. 1 v roku'2015,
e) neobsadený počet miest v dňoch v zariadení,
f) výšku ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
v zariadení v roku 20 15,
g) vysku použitých finančných prostriedkov z finanéného príspevku

^^ä^^'y^s^^l^c^^^^Lopo^^tn^d^to^n^i^^e^'ímateľa
^^éfl^hl^Í^rÍe^^^LpľSl^^Lp^^iÍy^"\sľll^^o^ie,m.qo
^šlluJ5ali^ ^^^^ ?^S^lln^^^i^rá^fe^c^o^^^uvnaPn^šnÝpríspevku na príslušný
účet poskytovateľa.

/

4-3 v^^e^ÍL^^J^ÍS^^^h?..^ľ.^i-uvedl^_Í5riJÍm,ateľ finančného Príspevku
v clenení podľajednotlivých zariadení uvedených v prílo'he'č. 1.

44 f^ ^^sa^^l^TQVJ^^fľt^LT^L?ÍČ!o^!?^^aIľnf^o_pnspevklí po?!a bodu
4.2 písm. e) zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac
po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba. Ak miesto v zariadem je
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obsadené menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa_za obsadené_miesto
vzariadení anev2aukne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok
poskytovateľovi podl'a bodu 4.5 tohto článku zmluvy *

4.5 Finančný príspevok na neobsadené miesto v zariadení podľa bodu 4.4. je prijímateľ
povmnyvrátiť poskytovateľovi podľa rozsahu trvania tohto neobsadenia, ato od prvého
dňa vzniku neobsadenia tohto núesta.

4.6 Ak v zariadení sociálnej služby podľa prílohy č. 1 bude neobsadené miesto v trvaní
celého štvrťroka, je prijímateľ poviimý za toto miesto vrátiť finančný príspevok najneskôr
do 10 dní nasledujúceho mesiaca po štvrťroku, ktorého sa neobsadenie týka.

4.7 Ak zariadenie uvedené v prílohe  . 1 dosiahne v rozpočtovom roku 2015 kladný rozdiel
medzi výškou všetkých disponibilných finančných zdrojov podľa bodu 4.2 písm. d),
znížených o sumu vrátených finančných prostariedkov z poskytnutého financného
prispevku avýškou ekonomicky oprávnených nákladov vzariadení vroku 2015 podľa
bodu 4.2 písm. f), je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok vo
výske dosiahnutého kladného rozdielu.

4.8 Kontrolu použitia Posl^uteho fm^ného j)r^pev^ ^atane dodržia^a^la f^^^J^
podmienok tejto_ zmluvy' sl v^h][a^zuje vy^na^^t? ffs??rt^^L,y !?,^os ^!^i Í^
právnymi predpismi. Prijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu použitia finančného
prispevku.vymáhanie neoprávnene použitého finančného prispevku alebo neoprávnene
zadŕžiavaného finančného príspevku sa vzťahuje režim upravený v osobitaých právnych
predpjsoch (napr. zakon o ro^očtovychpravidlach,zakon č. 440/2000 Z. z. o správach
fmancnej kontroly vznení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútomom audite a o zmene a dophiení niektorých zákonov).

4.9 vynosyz fu^čn^opnspfv^ine^e?any^^^p^^J^^^e^^ ^^^
finančný príspevok sa prijímateľ zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom na úcet
poskytovateľa takto:

a^ ^e^č^^y.^l^c^fJ!ľl7^?Íľas^!.^ÍČt^^Í^^JJ)Í4!S^^^^^
neobsadeného miesta vtrvaní celého štvrťroka do 31. decembra bežného rozpočtového
roka na úíet poskytovateľa vo formáte IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 6819,
b) nevyčerpaný finančný príspevok alebo finančný príspevok vo výske dosiahnuteho
kÍadného rozdÍelu podľa bodu 4.7 zmluvy na účet poskytovateľa vo fonnáte IBAN: SK70
8180 0000 0070 0010 6835, vrátený najneskôr do 31. marca nasledujúceho rozpočtového
roka,

CLV^S.y _^°^Íe^r!?f?z![l;l?ľS[l'JÍ"I?lll^! ?, ^ľ "l^t^ ^^^li^a+?Í^nč^?
prÍspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplaťku za vedeme účtuPriJlmateľa' PríP;
celého poplatku)" na účet poskytovateľa vo formáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010
6704, najneskôr do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka,
d) neoprávnene použitý finančný príspevok na účet poskytovateľa vo formáte IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0010 6835 najneskôr do 15-tich kalendámych dní odo dňa
doručenia výzvy na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov od
poskytovateľa.
Prijímateľ je Povumý p^liú^ad<L^tľ^.ľ ^^SÍT^ľjSS^l^^^^^S^f^
ňnančného príspevku alebo neoprávnene použitého finančného príspevhi uviesť Číslo
tejto zmluvy ako variabilný symbol.

4.10 Pred Po^^arto ^osov z^mcnéh^prlspevk^ ne?r?T^me^^n^^^^ ^^J^
alebo neoprávnene použitého fmančného príspevku na účet poskytovateľa je prijímateľ
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P°vinný zaslať avízo s uvedením císla tejto zrnluvy a výšky vrátených prostriedkov
písomnou formou na adresu sídla poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4-11 ^ev?čer??néi fín?nčné Prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpoČtových pravidlách
nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- Eur (slovom: päť eur).

412 ^d^^pp^^^ŕ^^?^haTi<^^?Lír^p?ľÍJ^l?ľ}i.fa"bľd.e_považ?v?Í
ZLPOrusenilfinančnej"ďsciplíny abude Podliehať"sankciám podl'a ustanovenia § 31
zákona o rozpočtových pravidlách.

v

ClánokV

Platnosť zmluvy

5.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu uvedenú v bode 2.1 tejto zmluvy.
5.2 Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä v pripade, ak:

a) ^^ ^s^taróla flnancneho PrísPev^uzaúaiknealebo bol zmarený,
b) prijímateľ podstatným spôsobom poruŠí zmluvné povinnosti podľa bodu 5.3 tejto
zmluvy,
c) pnjímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku alebo
vdokumentoch, ktoré sújej prílohou nepravdivé alebo neúplné údaje,
d) dôjde k vymazu poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
uvedenom v prílohe č. 1 z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

5.3 Za podstatné poryšenie anlu^ych povinností prijímateľa sa pre účely tejto zmluvy
poyažujeporušenietodu 2.4, 2.5, porušenie bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3:6, 3.7, 3.8,
3.9, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 a 4.9 zmluvy.

54^^^0^^^^L^TiTfÄ?^i?,!uflTÍ.PÍO^f^fds^Fema/priJtoateľovi'..
^^^^^^^^^^^^T^^^^^^^lÍÍ^^^Í^^^^^^^í^^^^^f^^^^f^^^^^^^^^Í^^^^Í?^^????^^^
^^^c^^^t^?^o.uí^^o^??J^ŕľ.a.wá^ť ^_s!^ov^ľoyi p,,sk^u^
financnýpnspevok použitý v rozpore s touto zmluvou najneskôr do 30 kalendámych dm
odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

55 ^^t^TL^ ^^LÍ,Ú^Si?.o^člT?^í!ú?eľt?c^l^-tohí°.clánk^ nastávaiú
tiez dňom vratema nedorucenej zásielky odosielateľoví alebo dňom odmietnutia prijatia
zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.

5.6 Odstúpemm od zmluvy nezanikajúnaroky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia
fínančnej disciplíny ukladané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

5.7 Pnjímateľ berie na vedomie, že počas trvaniajeho zákonnej povinnosti archivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitím fínančného príspevkuje povinný strpieť výkon
kontroly zo strany oprávnených osôb.
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ČlánokVI
Záverečné ustanovenia

1

\
6.1 Zmluvné stomy sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať ovšetkých

rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť pkienie tejto zmluvy.

6.2 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády'Slovenskej republiky v súlade so zákonomc. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe kmformáciám aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov.

6.3 Táto Tluva nadobúd^ pla1^0sť d^or^ J^f^d^J^^,nt^i ^t^cí^L^lf^c^
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujucim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky vsúlade
s Občianskym zákonníkom.

6.4 Práva a povinnosti z tejto zmluvy nemôže prijímateľ prcviesť na inú osobu.
6.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ

ajeden rovnopis dostane prijímateľ.

6.6 Obsah tejto zmluyy možnomeniť^ebodoPl^ť^e^^a^^v^mn^dohody
zmluvných strán formou očíslov^ych Plso^^ch ^od^ov po^pl^am^ch °^á^nenym^
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.7 osta^wť^h^'^t^r^^úup^wMle^s^^^ ^^i^^fi^i^^^i11^ zákonao sociálnych službách, Občianskym zákonníkom, príslušným
o rozpočtových pravidlách a zákonom č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

6.8 Na hospodárenie s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami sa vzťahujú najmä:
a) zákon o sociáhiych službách,
b) zákon o rozpočtových pravidlách,
c) zákon o účtovníctve,
d) zákon o verejnom obstarávaní,
e) zákon o kontrole a vnútomom audite.

6.9 Zmluvné sti'any Yyhlaslyú,' že si z^lu^na^e ^^^^S^S^^^J^ lJľptú^
zmluvu uzatváraju na základe ich slobodnej, vážnej, určitej azrozumiteľnej vôle, že
zmluva nebola uzatvorcná pod nátlakom, v tiesni aiú za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnomČne podpisujú

-1 ^.^ ^ 2 6 JAN. 2015
V Bratislave, dňa V ...~TO?.'<.°.C.1............. dňa

odtlačok pečiatky odtlačokpečiatky
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Za poskytovateľa: :^it^
* * Za prijímateľa: K^\
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J5Ing. JožefVanq^, I&^Stefan Jakloväky^O ^l, ,*s

vedúci služobnäio osta obce

úradu Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky
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Príloha C. 1

k zmluve o poskytnutí
fínančného príspevku

Reg. Císlo: 4039/2015-M_ORF

Konkretizácia finančného príspevku

Prijímateľ fmančného príspevku: Obec Poproc

Názov zariadenia Domov dôchodcov Poproč

Obchodná 73,044 24 PopročAdresa

IČO 31269371

Druh sociálnej služby zariadeniepreseniorov

Adresa poskytovania sociálnej služby Obchodná 73,044 24 Poproč

Suma príspevku na 1 miesto v zariadení v eurách
320

na mesiac

20Počet miest v zariadení
Poskytnutý fmancný príspevok na 12 mesiacov

76800veurách


