DODATOK č.2 k
Zmluve č.OSV/05/2012
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka, podľa § 80 písm. e) a h) bod 2 a § 75 ods.1
písm. a) bod 1 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
uzavretý podľa Článku VII bod 2 Zmluvy č.OSV/05/2012 (ďalej len „dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:
so sídlom:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom hlavného mesta
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
č. účtu:
6327012/0200
banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
(ďalej len „hlavné mesto“)

2.

DEPAUL SLOVENSKO, n.o.:
so sídlom:
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
zastúpená:
Ing. Mgr. Jurajom Barátom, štatutárnym zástupcom
37 924 443
IČO:
DIČ:
2022203073
č. účtu:
2922869449/1100
banka:
Tatrabanka, a.s.
(ďalej len „neverejný poskytovateľ“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je:
a) doobjednanie poskytovania sociálnej služby pre 100 fyzických osôb za 1 deň počas
poskytovania sociálnej služby v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul (ďalej len „nocľaháreň“)
podľa § 8 ods. 1 a § 80 písm. e) bod 1 a písm. h) 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 o sociálnych službách“),
b) poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75
ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o sociálnych službách v nocľahárni neverejnému
poskytovateľovi podľa § 8 ods. 1 a § 80 písm. e) a h) zákona o sociálnych službách na
základe požiadavky hlavného mesta pre 100 fyzických osôb za 1 deň počas poskytovania
sociálnej služby.
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Článok II.
Čas plnenia
1. Hlavné mesto bude poskytovať finančný príspevok na prevádzku podľa Článku I. bodu 1 písm.b)
dodatku od 18. februára 2012 do 29. februára 2012.

Článok III.
Výpočet finančného príspevku
1. Hlavné mesto poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi podľa § 77 zákona o sociálnych službách.
2. Výpočet finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zmysle § 77
zákona o sociálnych službách:
a) podľa zmluvy (pre 50 fyzických osôb od 1. januára 2012 do 29. februára 2012):
Finančný príspevok na prevádzku podľa zákona o sociálnych službách
A. Štandardné výdavky hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
B. Štandardné príjmy hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
Priemerný finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
C.
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na 1 deň/fyzická osoba
Rozdiel medzi skutočnými príjmami neverejného poskytovateľa a
D.
štandardnými príjmami hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
Výška finančného príspevku na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
Finančný príspevok na prevádzku podľa počtu objednaných miest
A. Finančný príspevok na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
B. Počet dní od 1. januára 2012 do 29. februára 2012
C. Objednaný počet miest pre fyzické osoby na 1 deň
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

3,29 €
- 0,00 €
neurčuje sa
- 0,81 €
2,48 €

2,48 €
60 dní
50 FO
7 440,00 €

b) podľa dodatku (pre 100 fyzických osôb od 18. februára 2012 do 29. februára 2012):
Finančný príspevok na prevádzku podľa zákona o sociálnych službách
A. Štandardné výdavky hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
B. Štandardné príjmy hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
Priemerný finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
C.
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na 1 deň/fyzická osoba
Rozdiel medzi skutočnými príjmami neverejného poskytovateľa a
D.
štandardnými príjmami hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
Výška finančného príspevku na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
Finančný príspevok na prevádzku podľa počtu objednaných miest
A. Finančný príspevok na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
B. Počet dní od 18. februára 2012 do 29. februára 2012
C. Objednaný počet miest pre fyzické osoby na 1 deň
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
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3,29 €
- 0,00 €
neurčuje sa
-

0,81€
2,48 €

2,48 €
12 dní
100 FO
2 976,00 €

c) celková výška finančného príspevku:
Finančný príspevok na prevádzku podľa zmluvy
Finančný príspevok na prevádzku podľa dodatku
Výška finančného príspevku na prevádzku CELKOM

7 440,00 €
2 976,00 €
10 416,00 €

Článok IV.
Osobitné ustanovenia
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

V zmysle Článku VI. bodu 11 zmluvy, zaniká zmluva z dôvodu schválenia novely 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, ktorá nadobúda
účinnosť 1. marca 2012.
V Článku II. bod 1 zmluvy sa slová „od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012“ nahrádzajú
slovami „od 1. januára 2012 do 29. februára 2012“.
V Článku III. bod 3 zmluvy znie: „3. FPP sa poskytuje na bežné výdavky súvisiace s
poskytovaním sociálnej služby uvedenej v článku I tejto zmluvy. FPP sa poskytuje na bežné
výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby uvedenej v článku I tejto zmluvy, ktoré
neverejný poskytovateľ už vynaložil alebo ešte vynaloží v čase plnenia uvedenom v článku II
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že výdavky vynaložené v súlade s touto zmluvou pred
vyplatením FPP zo strany hlavného mesta na účet neverejného poskytovateľa uvedený v článku
V tejto zmluvy z iných prostriedkov neverejného poskytovateľa, sa budú považovať za
vynaložené z FPP."
V Článku III. bod 7 zmluvy sa slová „do 31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „do 29.
februára 2012“.
V Článku IV. bod 2 písm. c) zmluvy sa slová „k 31. decembru 2012 a to v termíne do 31.
januára 2013“ nahrádzajú slovami „k 29. februáru 2012 a to v termíne do 31. marca 2012“.
V Článku IV. bod 2 písm. d) zmluvy sa slová „do 31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „do
31. marca 2012“.
V Článku IV. bod 2 písm. e) zmluvy sa slová „od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012“
nahrádzajú slovami „od 1. januára 2012 do 29. februára 2012“.
V Článku IV. bod 2 písm. g) zmluvy sa slová „do 31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „do
31. marca 2012“.
Článok V. zmluvy sa mení takto:
„V.
Výška a splatnosť finančného príspevku
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi FPP vo výške určenej podľa
§ 77 zákona o sociálnych službách v celkovej výške 10 416,00 eur (slovom:
desaťtisícštyristošesťnásť eur) na účet neverejného poskytovateľa v Tatrabanke, a.s., číslo účtu:
2922869449/1100 najneskôr do 29. februára 2012.“

10. V Článku VI. bod 2 zmluvy sa slová „do 15. januára 2013“ nahrádzajú slovami „do 15. marca
2012“.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim
dňom po jeho zverejnení na webovom sídle hlavného mesta.
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2.
3.
4.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č.1 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, z toho tri (3)
vyhotovenia obdrží hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia neverejný poskytovateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok nebol
uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a platnosť dodatku
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 17. februára 2012

V Bratislave, dňa 17. februára 2012

Za hlavné mesto:

Za neverejného poskytovateľa:

v.r.
.......................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta

v.r.
......................................................
Ing. Mgr. Juraj Barát
štatutárny zástupca
DEPAUL SLOVENSKO, n.o.
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