
 

 

Zmluva č. 10/2011 o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov 
 uzatvorená v zmysle § 71 ods. 6 a 80 písm. h/ bod 3. a písm. k/ zákona č. 448/2008Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov a  § 51 Občianskeho zákonníka 
 

medzi  
 

Poskytovateľom sociálnych služieb: 
Nezábudka, n.o.,  Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, 
v zastúpení Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o. 
IČO: 42000041 
DIČ: 2022103842 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Č. ú. : 11361514/5200 
/ďalej len n.o./ 

a 
 
Objednávateľom: 
Obec Holiša 985 57 
v zastúpení  Vojtech Galdík, starosta obce 
IČO: 00316105 
DIČ: 2021115074 
Bankové spojenie: Dexia Banka Lučenec 
Č. ú.: 6008410001/5600 
/ďalej len obec/ 
 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods.6 
a § 80 písm. k/ 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 /ďalej len zákon/ spojených s poskytovaním sociálnej služby pre p. 
Jozefa Alberta  s trvalým pobytom Holiša 51 v zariadení pre seniorov, Nezábudka, n.o., 
Fiľakovo,  na základe rozhodnutia Obce Holiša č. 214/2010.  
 
 

II.  
Miesto poskytovania sociálnej služby a čas plnenia 

 
Miestom poskytovania sociálnej služby je Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo 
Zmluva sa uzatvára od 01.05.2011 na dobu neurčitú . 
 

III.  
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu,  

spôsob jej určenia a platenia 
 
 

1. Obec Holiša je povinná v súlade s § 80 písm. k/ uhradiť  poskytovateľovi sociálnej služby 



 

 

Nezábudka, n.o., Fiľakovo ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním 
sociálnej služby v zmysle § 71 ods. 6 zákona pre p. Jozefa Alberta  v dohodnutej výške 
100 EUR  mesačne. Obec uhradí ekonomicky oprávnené náklady od 01.05.2011. 

2. Ekonomicky oprávnené náklady n.o. v roku 2010 predstavujú čiastku 693,18 €, po znížení 
o priemernú výšku úhrady 267,75 € platenej prijímateľom sociálnej služby 
v predchádzajúcom roku  je to 425,43 €, zaokrúhlene 425 €. Dohodnutá výška úhrady je 
100 € mesačne 

3. Obec je povinná platiť ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej 
služby najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  Platba  bude realizovaná 
na číslo bankového účtu Nezábudka, n.o., Fiľakovo. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania termínu uvedeného v bode 3 obec 
uhradí úroky z omeškania vo výške 0,02 % a ďalšie trovy za každý deň omeškania. 

5. Pri zmene výšky ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej 
služby bude zmluva na základe podpisu obidvoch zmluvných strán upravená. 

6. V prípade úmrtia prijímateľa alebo skončenia poskytovania sociálnych služieb sa uhrádza 
pomerná časť zo sumy určenej podľa ods. 1 v závislosti od počtu dní v mesiaci, v ktorom 
sa poskytovala sociálna služba. 

7. V prípade poskytnutia účelovej dotácie n.o. z Ministerstva financií SR n.o. zníži výšku 
ekonomicky oprávnených nákladov hradených mestom o výšku poskytnutej dotácie 
prepočítanej na jedného prijímateľa sociálnej služby.    
 

 
IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

Poskytovateľ sociálnych služieb sa zaväzuje: 
 

1. Poskytovať p. Jozefovi Albertovi sociálnu službu v zmysle ustanovenia § 35 zákona a 
rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby zo dňa 
21.06.2010, vydaného v zmysle zákona Obcou Holiša, na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby. 

2. Oznámiť obci každú zmenu podmienok poskytovania sociálnej služby formou dodatku k 
uvedenej zmluve. 

3. Na základe písomnej žiadosti obce preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov 
poskytnutých podľa § 71 odseku 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 
 
 
Obec Holiša  sa zaväzuje: 

 
1. Uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s poskytovaním sociálnej služby pre p. 

Jozefa Alberta vo výške a za podmienok uvedených v článku III. tejto zmluvy. 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 



 

 

nasledujúcom po dni zverejnenia na webovej stránke n.o.   
4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých Nezábudka, n.o., ako poskytovateľ soc. 

služieb dostane  2 vyhotovenia a Obec Holiša 1 vyhotovenie. 
5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok  

uvedených v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zmluvné strany vyhlasujú, 
že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 

 
 
Vo Fiľakove  dňa  19.04.2011 
 
 
 
 
 
  Ing. Mária Veliká, v.r.           Vojtech Galdík, v.r. 
 
––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––––– 
Ing. Mária Veliká                                                                                  Vojtech Galdík  
   riaditeľka n.o.                                                                                      starosta obce                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


