
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby č. 2/2022 

uzatvorená podľa § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení  
(ďalej len ako „Zmluva“) 

 
 
 
Zmluvné strany:  
 

Poskytovateľ finančného príspevku:   Obec Geča 

Sídlo:        Kostolná 382/8, 044 10  Geča 

Štatutárny zástupca:      MVDr. Patrik Rusňák, starosta obce 

IČO:        00690236 

DIČ:        2021261198 

Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:       SK85 5600 0000 0004 3463 8001 
(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 
 
a 
 

Prijímateľ finančného príspevku:   Domov Svätej Anny n.o. 

Sídlo:        ul. Olšavská č. 25, 044 24  Poproč 

Štatutárny zástupca:      JUDr. Michal Rusnák, riaditeľ 

IČO:        35582511 

DIČ:        2022493737 

Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa , a.s. 

Číslo účtu:       SK34 0900 0000  0004 4808 0512 

 (ďalej len ako „Prijímateľ“) 
 
(Poskytovateľ a Prijímateľ, spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Prijímateľom.  
2. Prijímateľom je neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu 

s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov v Domove Svätej 
Anny n.o. 044 24 Poproč.  

3. Účelom poskytnutia finančného príspevku Prijímateľovi je zabezpečenie dostupnosti 
sociálnych služieb pre občanov obce Geča.  

 
 

Čl. II 
Výška finančného príspevku  

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok v celkovej sume 

1 200 eur (slovom: jedentisícdvesto eur), na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022  
              (ďalej len ako „Finančný príspevok“), v zmysle ust. § 77 zákona č. 448/2008 Z.z.  

2. Výška Finančného príspevku na jedno miesto na mesiac je 100,00 eur (slovom: sto eur).  
 
 
 
 
 



Čl. III 
 Spôsob poskytnutia finančného príspevku 

 
1. Poskytovateľ poskytne Finančný príspevok Prijímateľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy.  

2. Finančný príspevok je Poskytovateľ povinný vyplatiť na bankový účet Prijímateľa vedený 

v SLSP a.s., IBAN:  SK34 0900 0000  0004 4808 0512. 
 

 
                                                                 Čl. IV 
               Účel, čas, spôsob použitia a vyúčtovanie finančného príspevku 

 
1. Prijímateľ Finančného príspevku sa zaväzuje použiť Finančný príspevok na prevádzku, na 

čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov poskytovateľa sociálnej služby, spojených s 
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov – v Domove Svätej Anny, n.o. 
pre 1 seniora, ktorý je občanom obce Geča, v zmysle zaslanej žiadosti zo dňa 19.8.2022. 
Prijímateľ  zodpovedá za hospodárenie s Finančným príspevkom a postupuje v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. 

2. Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú časť Finančného príspevku na bankový účet 
Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 15.1.2023. 

3. Ak Prijímateľ ukončí v priebehu rozpočtového roka 2022 poskytovanie sociálnej služby 
podľa zákona č. 448/2008 Z.z., je povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi 
Finančného príspevku, a to bez zbytočného odkladu. Prijímateľ je povinný nevyčerpanú 
časť Finančného príspevku vrátiť Poskytovateľovi do 15 dní odo dňa ukončenia 
poskytovania sociálnej služby. 

4. V prípade neoprávneného použitia Finančného príspevku je Prijímateľ  povinný 
Poskytovateľovi Finančný príspevok vrátiť do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 
Poskytovateľa o neoprávnenom použití finančného príspevku Prijímateľovi. 

5. Prijímateľ vyhlasuje, že tie isté náklady na prevádzku sociálnej služby si Prijímateľ 
neuplatnil zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z iných 
zdrojov. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok najneskôr  
do 20. januára 2023. 
 
                                                           Čl. V 
                                           Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022. 
2. Zmluva nadobudne platnosť podpisom obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. v platnom 
znení.  

3. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia 
a jedno vyhotovenie obdrží Prijímateľ. 

4. Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, 
táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 
Zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným 
alebo účinným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých 
ustanovení.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju, porozumeli 
jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
V Geči, dňa ....................2022                                                   V Poproči, dňa ...................2022 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
za Poskytovateľa      za Prijímateľa  
MVDr. Patrik Rusňák, starosta obce                                 JUDr. Michal Rusnák, riaditeľ 


