
Zmluva č. 8/2021/EON - OSY 

o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby,
ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok 

(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená v zmysle § 81 písm. h) bodu 2. 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. 

1. Poskytovateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:

Článok I. 
Zmluvné strany 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 
SK17 8180 0000 0070 0048 7447 
36063606 

(ďalej len „poskytovate!"' alebo „BSK") 

2. Príjemca:
Sídlo:
V zastúpení:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava č. 66, 955 O l Topoľčany 
Ing. Viera Bútorová 
SK32 8180 0000 0070 0032 4605 
42118727 

(ďalej len „príjemca"): 

uzatvárajú túto zmluvu 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov ( ďalej len „EON"), ktoré
vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK") v zmysle§ 71 ods. 10 a§ 81 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
o sociálnych službách"), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.

2. Ak BSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode (ďalej
len „prijímate!"') poskytovanie sociálnej služby u príjemcu, uhrádza príjemcovi EON spojené
s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách, znížené
o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom.

3. EON sa neuhrádzajú príjemcovi, ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorej BSK
nezabezpečil poskytovanie sociálnej služby.



Článok III. 
Druh, forma a miesto poskytovanej sociálnej služby. 

1. Prijemca poskytuje sociálnu službu na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych
služieb vedenom Nitrianskym samosprávnym krajom v súlade s § 62 a nasl. zákona o sociálnych
službách.

2. Príjemca sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímate)"') poskytovať sociálnu
službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu, ktorej druh, forma a miesto sú uvedené v Registračnom liste
prijímateľa sociálnych služieb (ďalej len „registračný list prijímateľa").

3. Sociálna služba sa bude poskytovať prijímateľovi s trvalým pobytom na území BSK, v súlade
s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, alebo bezodkladne v prípade, ak
BSK zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi podľa§ 8 ods. 6 zákona o sociálnych
službách.

Článok TV. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Príjemca je pri poskytovaní sociálnej služby povinný:

a) uzatvoriť s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona
o sociálnych službách, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je prijímateľ odkázaný
a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Príjemca je povinný doručiť predmetnú
zmluvu odboru sociálnych vecí Úradu BSK bezodkladne, najneskôr do 8 kalendárnych dní
odo dňa, ktorým BSK zabezpečil sociálnu službu prijímateľovi, spolu s výškou úhrady
za sociálnu službu stanovenou v súlade s § 72 a nasl. zákona o sociálnych službách, ktorú platí
prijímateľ,

b) začať poskytovať sociálnu službu prijímateľovi dňom, ktorým bolo tomuto prijímateľovi
zo strany BSK zabezpečené poskytovanie sociálnej služby,

c) ak sa zmenia skutočnosti, ktoré majú vplyv na uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
medzi príjemcom a prijímateľom, oznámiť tieto skutočnosti písomne odboru sociálnych vecí
Úradu BSK v lehote do 8 kalendárnych dní, odo dňa kedy tieto nastanú,

d) ak sa zrnenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 72 a nasl.
zákona o sociálnych službách, sú príjemca a prijímateľ povinní uzatvoriť dodatok k zmluve
o poskytovaní sociálnej služby. Tento dodatok je príjemca povinný zaslať podpísaný odboru
sociálnych vecí Úradu BSK v lehote do 8 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania.

Článok V. 
Uhradenie EON a účel ich použitia 

1. BSK uhradí prijemcovi EON v súlade s § 71 ods. l O zákona o sociálnych službách.

-· Bližšie podmienky uhradenia EON príjemcovi a údaje o konkrétnom prijímateľovi, ktorému BSK
zabezpečil poskytovanie sociálnej služby v súlade s Čl. III. bodom 2. tejto zmluvy, sú upravené

registračnom liste prijímateľa. Poverená osoba oprávnená na podpis registračných listov 
prijímateľa za poskytovateľa je riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BSK. Registračný 
list prijímateľa sa dňom podpisu oprávnenou osobou stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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. prijemca derp6 uhraden6 EON len na tych prijimatel'ov, na ktorych je poskytovatel'om vystaveny

a opr6vnenou osobou podpisany r.girtruenl' tirt prijimatelia a prijimatef m6 prdvoplatne

rozhodnutie o odk6zanosti na ,o.iak.,iluZbu alebo bol prijatj' bezodkladn e na zirklade $ 8 ods' 6

zakona o soci6lnYch sluZb6ch.

4. prijemca je opr6vnenj, pouzit'uhraden6 EoN len na opr6vnen6 vj'davky ln'ftlady definovane v fi 12

ods. 5 zftkona o soci6lnych sluZb6ch'

5. prijemca nie je opr6vneny z uhradenych EoN hradit' vydavkylnirklady sirvisiace s vykon6vanim,

zabezpecovunirn^alebo utv6ranim podmienok na vykon6vanie inych dinnosti, ktor6 prijemca

realizujepodfa$l5ods.3zilkonaosoci6lnychsluZbach'

6. prijemca je povinny pouZit' uhradene EoN irdinne, efektivne, fdelne a hospodarne' V pripade

vzniku preplatkov zihrad, prev6dzkovych ndkladov vzniknutych v sirvislosti s poskytovanim

soci6lnej sluZby, ak boli spl6tky uhrddzin6 z uhradenych EON, musia byt' v zmysle tejto zrnluvy

vr6tan6 na ideigsK do 30 dni odo dfia ich pripisania na bankovy ridet prijemcu.

EL, 1. Uhraden6 EON nie je moZn6 pouZit' na kapitalove vydavky, rekonstrukcie a technick6

w zhodnotenie majetku.

g. prije'rca v zmysle $ 74 ods. 6 zirkona o socidlnych sluzbdch nesmie podmienit' uzatvorenie

zmluvy o poskyto,rani socialnej sluzby pefiaZnym alebo nepehaLnym plnenim'

g. prijemca sa zavazuje pouZit' uhraden6 EON len na ridel uvedeny v e t. v. bode 4' tejto zmluvy

a dodrZiavat'naimd:

- ztrkon t,.44g12008 Z.z. osoci6lnych sluZb6ch aozmene adoplneni zhkona t'' 4551199I Zb'

o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky z6kon) v zneni neskorSich predpisov,

- zfrkon d,. 43ll}00) Z.z. o ridtovnictve v zneni neskorSich predpisov,

- z6kon d. 52312004 z.z. o rozpodtovj,ch pravidlach verejnej spr6vy a o zmene a doplneni

niektorych z6konov v zneni neskor3ich predpisov,

zitkond. 583/200 4 Z.z. o rozpodtovj,ch'pravidlach irzemnej sarnospr6vy a o zmene a doplneni

niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov,

zirkon (,. 34312015 Z.z. o verejnom obstar6vani a o zmene a doplneni niektorych z6konov

v zneni neskorSich PredPisov,
zitkon (.28312002 Z.z. o cestovnych n6hrad6ch v zneni neskorSich predpisov,

z6kond. 3 1 1/2001 Z.z. zilkonnik pr6ce v zneni neskorsich predpisov,

zitkon d. 12412006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdtaiia pri pr6ci a o zmene a doplneni

niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov,

zfrkon (,. l52llgg4 z.z. o sociSlnom fonde a o zmene a doplneni ztrkona ('' 28611992 Zb'

o daniach z prijmov v zneni neskor5ich predpisov,

zitkon (. 35512007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravta a o zmene a doplneni

niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov,

vyhldska Ministerstv a zdravotnictva Sfovenskej republiky d. 25912008 Z'z' o podrobnostiach

o poZiadavk6ch na vnritorn6 prostredie budov a"o minim6lnych poziadavk6ch na byty nizsieho

Standardu a na ubytovacie zariadenia v znenineskorsich predpisov,

nariadenie vl6dy Slovenskej republiky d. 39512006 z.z. o minim6lnych poZiadavk5ch

na poskytovanie a pouZivanie bsobnych ochrannych pracovnych prostriedkov'
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Clinok VI.
Spdsob a podmienky uhradenia a vyridtovania EON

BSK bude uhridzat' EON prijemcovi Stvrt'rodne preddavkovo, vidy v priebehu prislu5n6ho
Stvrt'roka. Prijemca urdi EON za rok 2020 v srilade s $ 72 ods. 5 z|kona o soci6lnych sluZb6ch
a dorudi ich odboru soci6lnych veci Uradu BSK. BSK ndsledne preddavok EON zridtuje.

BSK bude uhrddzat' prijemcovi EON na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021v prospech fdtu
prijemcu uveden6ho v Cl. I. bode 2 tejto zmluvy.

Prijemca je oprivnenf pouZif uhraden6 EON len v obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021.

-1. Spdsob vyfdtovania uhradenych EON:

a) Prijemca je povinny vypracovat' apredloZit' spr6vu o svojej dinnosti apreukLzat' fdelnost'
vyuZitia EON spojenych s poskytovanim soci6lnej sluZby za rok 2021 do 31.01,2022.

b) Udelnost' vyuZitia uhradenych EON je prijemca povinny predkladat' na tladiv6ch BSK

,,Vyfdtovanie uhradenych EON", ,,Sirhrnn6 tabul'ka k vy[rdtovaniu uhradenych EON,
poskytnutych BSK v roku 2027" a,,Rozpis vydavkov/ndkladov k sfrhmnej tabr"rl'ke k vy0dtovaniu
uhradenych EON, poskytnutych BSK v roku 2021". Pri vyplf,ani tladiv musia byt' dodrZiavan6

finandne kateg6rie a dlenenie derpania z uhradenych EON na jednotliv6 poloZky a podpoloZky.

c) Kvydavkom/n6kladom, ktor6 boli derpan6 zuhradenych EON, je prijemca povinny priloZit'
fotokopie v5etkych udtovnych dokladov, ktor6 suvisia s pouZitim uhradenych EON, roztrieden6
podl'a poloZiek a podpoloZiek a n6sledne v dasovom slede od ich vzniku, vypisy z bankov6ho
irdtu, na ktorom su vedend uhraden6 EON z BSK. V pripade, 2e vydavkylnitklady
nie sir uhrhdzane len z prostriedkov, ktor6 mu boli poskytnut6 ako irhrada EON z BSK,
je prijemca povinny rozdlenit' vydavky/n6klady tak, aby bolo zrejme, na aki podiel

vydavku/n6kladu bola pouZit6 irhrada EON.

d) Pri-jenica je povinny odviest' vynosy z prostriedkov rozpodtu BSK do 15.01.2022 na ridet BSK
d.: SKlT 8180 0000 0070 0048 7447 vedeny v St6tnej pokladnici.

e) Prijemca je povinny v lehote najneskdr do 31.12.2021 vr6tit' na ridet BSK
d.: SKl7 8180 0000 0070 0048 l44l vedeny v St6tnej pokladnici v5etky nevyderpan6 finantn6
prostriedky poskytnute na z|klade tejto zmluvy.

fr Prijemca je povinny v lehote najneskdr do 31.12.2021 zaslat'na odbor soci6tnych veci Uradu
BSK vyuZitie uhradenfch EON na tladive BSK,,Vy[rdtovanie uhradenych EON".

-<. -\k prijemca skondi poskytovanie soci6lnej sluZby v priebehu rozpodtov6ho roka, ztdtuje uhradene

EO\ ku diu skondenia poskytovania soci6lnej sluZby avriti ich najneskdr do 30 dnf odo dfia
r\onienia poskytovania sociflnej sluZby.

Hr'emca je povinny zinny zfdtovat' preddavok a vr6tit' pometnf dast' uhradenych EON viazanychp
prijimatel'a, ktor6mu v priebehu rozpodtovan6ho roka ukondil poskytovanie soci6lnej sluZby

el rejneskdr do 30 dni odo dfia ukontenia poskytovania sociilnej sluZby.

lbernca je povinny zitdtoval preddavok avrhtit pomernir dast'uhradenych EON viazanych
prr-iimatel'a, zatie dni, podas ktorych neposkytoval soci6lnu sluZbu prijimatel'ovi z dOvodu jeho

*

\
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nosti. V tomto pripade je prijemca povinny vritit' uhraden6 EON za I., II., III.



Stvrt'rok najneskor do 6smeho dila nasledujriceho Stvrt'roka za predch6dzajrici Stvrt'rok a za

IV. Stvrt'rok najneskdr do 31.12.202t.

prijemca je povinny vfdavky/n5klady z uhradenych EON uhrhdzal prednostne bezhotovostnym

sp6sobom, hotovostne uhrhdza len drobn6 n6kupy'

9- prijemca je povinnj, ku kaZd6mu zaslaniu finandnj'ch prostriedkov na irdet BSK dorudit' odboru

soci6lnych u..i u*au BSK a odboru financii uradu BSK pisomnir inform6ciu na tladive BSK

iFtvizo",

ie v urdenej lehote.

lO hijemca je povinny Stvrt'rodne predkladat' BSK evidenciu prijimatel'ov, ktorym BSK zabezpedil

poskytovanie soci6lnej sluZby, na tladive BSK ,,Evidencia prijimatel'ov soci6lnej sluZby",

4oirt Or k 6smemu dilu nasledujirceho Stvrt'roka zapredchfrdzqici Stvrfrok.

ll- Tlaiiv6 BSK uveden6 v tornto dl6nku sit zverejnen6 na *.bouo* sidle BSK'

t2. Prijemca je v zmysle $ 65 ods. 4 zhkona o soci6lnych sluZb6ch povinny pisomne ozn6mit' BSK

v5etky zmeny rkutoenorti uvedenych v $ 63 a 64 zitkona o soci6lnych sluZb6ch do dsmich dni

odo dia, kedy tieto skutodnosti nastanu'

Kontrora p r nenia poninnortiell?r.T"IIt; vyuzitia u h raden;f ch EoN

r- poslqrtovatef vzmysle $ gr pism.u) a $ 100 zilkona osoci6lnych sluZb6ch prostrednictvom

predsedom BSK pisomne poveren6ho zamestnanca alebo nim splnomocnen6ho veduceho

zamestnanca:

a) kontroluje ridelnost' vyuZitia uhradenfch EON poskytnutych podta $ 71 ods' 10 z6kona

o sociilnych sluZb6ch,

b) ukladi oiatrenia na odstr6nenie zistenych nedostatkov a kontroluje ich plnenie'

2- poskytovatel' vykon6va kontrolu vyuZitia uhradenj'ch EON podfa zikona f)' 35712015 Z'z'

o finandnej konfrole a audite a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskorsich

predpisov.

3- prijemca umoZni poskytovatel'ovi vykon6vat'kontrolu podl'a bodov 1 a 2 tohto dl6nku a je povinny

idinne pri kontrole spolupracovat'.

prijerrca umoZni poskytovatefovi vykon6vat' priebeZne kontrolu dodrZiavania dohodnutych

lndmienok tejto zmluvy. pri kontrole m6 poskytovatel'pr6vo nahliadnut'do prisluSnj'ch origin6lov

&tedov prijemcu srivisiacich s vyuZitirnuhradenych EON a vykon6vat'kontrolu v rozsahu, ktory

nt ry"pr" posirdenie plnen-ia zmluvy aiej zitvdzkov. Za tym irdelom je prijemca povinny

iC postytovatefovi uS.tt y poZadovane doklady preukazujirce hospod6rrnost', irdelnost',

, efekti,rnost' a spOsob vyuLittauhradenych EON'

, ak poskytovatef pri vykone kontroly podla bodov 1 a 2 tohto dl6nku zisti nedostatky'

prijemcovi opatrenia a odporudania na odstr6nenie zistenych nedostatkov a kontroluje

je povinny prijat' opatrenia na odstr6nenie zistenych nedostatkov a odstr6nit' pridiny

r a iredlozit'lcl, u ur8enej lehote poskytovatel'ovi. Sfdasne je prijemca povinny v urdenej

preAioZif pisomny "ornL^ 
o splneni opatreni prrjatj'ch na odstr6nenie zistenych

a pridin ich vzniku.



dlinok VIII.
Ddvody zastavenia uhridzania EON a vr6tenia uhradenfch EoN

Ak prijemca pouZil uhradene EON

BON a pisomne vyzve Prijemcu na

v rc?pore s touto zmluvou.

Poskytovat el zastavi uhr6dzanie EON, ak prijemca nesplnil alebo neplni podmienky uveden6

v tejto zmluve.

3- pmkytovatel' m6Ze zastavrt uhr6dzanie EON, ak BSK zisti,2e prijemca m6 evidovan6 nedoplatky

voii dafiov6mu riradu, coln6mu fradu, evidovan6 nedoplatky na poistnom na soci6lne poistenie

t zdrav otn|poist'ovia ev iduj e vodi prij emcovi pohl'ad6vky po sp latno sti'

4. poskytovatel'm6Ze zastavrt uhrkdzanieEoN, ak prijemca m5 nevysporiadane zildrzky vodi BSK'

5- poskytov atel zastavi uhrddzanie EON a pisomne vyzve prijemcu na vr6tenie uhradenych EON aZ

do vj'Sky ich poskytnutia, v tych pripadoch, ak prijemca:

a) neumoZni vykon6vat' kontrolu plnenia povinnosti prijimatel'a,

b) neumoZni vykon6vat' kontrolu irdelnosti vyuLitii uhradenych EON poskytnuti'ch podl'a $ 71

ods. l0 zhkonao soci6.lnych sluZbSch.

6. prijemca je povinny poskytovatefovi vr6tit' dast' uhradenych EoN podl'a it' vttt. bodu I ' a bodu

5. na zitklade pisomnei lvyzvy v termine, tt.o.y urdi poskytovatel', na udet BSK

d.: SK17 gl80 0000 0070 004g 744',7 vedenj, v st6tnej pokladnici a zirovei zasle odboru

soci6lnych veci Uradu BSK a odboru financii uradu BSK pisomnir inform6ciu na tladive BSK

,,Avizou.

ilSnok IX.
DdvodY odstriPenia od zmluvY

l- poskytovatel' a prijemca m6Zu odsttpit' od zmluvy v pripade nedodrZania podmienok uvedenych

v tejto zmluve, o eo* sir povinni sa pisomne informovat'. Prijemca je povinny vr6tit'

posicytovatel'ovi uhraden6 EON, ktor6 nepouZil ku diu odstupenia od zmluvy'

v rozpore s touto zmluvou, poskytovateT', zastavi uhr6dzanie

vr6tenie tej dasti uhradenfch EON' ktoru prijemca pouZil

Z Udinky odstirpenia od zmluvy nast6vajir df,om dorudenia ozn6menia o odstupeni druhej zmluvnej

dl6nok X.
Zabezpelenie preukizatel'nosti vf davkov

vsirlade s $ 8 a $ l0 zitkona

iklnok XI.
Ostatn6 ustanovenia

nca je povinnli zabezpedi( preuk6zatel'nost' vydavkov

It200;2 Z.z. o udtovnictve v zneni neskor5ich predpisov'

Ze sa presveddili o identite druhej zmluvnej sttany a 2e

v etantcu I. tejto zmluvy zodpoved6 aktu6lnemu stavu
strany v zhjomne prehlasujir,

zmluvnych str6n uveden6

v prislu5nom registri.

zmluvy je moZn6 urobit' len formou dislovanli'ch pisomnych dodatkov, ak t6to zmluva

inak.



3. Regi:rra'né listy prijímateľov vystavené a oprávnenými osobami podpísané ku dňu nadobudnutia
úči o: i tejto zmluvy zostávajú naďalej v platnosti až do nadobudnutia platnosti nových
regi: · n 'ch listov prijímateľov vypracovaných podľa EON za rok 2020. Zúčtovanie uhradených
EO. · odľa prvej vety bude zrealizované v priebehu 1. polroka 2021.

4. Príj m a na všetkých svojich tlačených a elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch
." ·ajúcich sa sociálnej služby poskytovanej v zmysle tejto zmluvy uvádza informáciu o tom,
:ž: -ociálna služba je poskytovaná z rozpočtových prostriedkov BSK.

" Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zá 'ona o sociálnych službách a zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

redpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, porozumeli
j j obsahu a nemajú proti jej fonne a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
na ledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých príjemca dostane jeden rovnopis
a poskytovateľ dostane dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa zasielajú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane.
Písomnosti sa považujú za doručené v piaty pracovný deň po dni odoslania na poštovú prepravu.

1 O. Príjemca berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s BSK ako orgánom verejnej správy, ktorý 
v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších 
predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými 
a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej 
zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie 
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom BSK a štátu za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi 
a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných 
dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia 
zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje ... ), na internetovej stránke 
BSK za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

B :i lave. dňa: 
������������-

�- . ár 

2 6. 02. 2021 

,. 
� 

za po krtoYateľa 
T\ 1gr. Jura� o� 'B.�. 



Registrainf list prijimatel'a sociilnych sluZieb i.6
k zmluve E.8l202lnoN - OSV o uhradeni ekonomicky oprivnenfch n6kladov
poskytovatel'ovi soci6lnej sluZby, ktor6ho zriadil alebo zaloLil vy55i fzemny celok

medzi

Poskytovatelbm: Bratislavsklf samospriivny kraj

Sidlo: Sabinovskd 16,820 05 Bratislava
V zastfpenf: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda

dislo rlitu v tvare IBAN: SK17 81 80 0000 0070 0048 7447

rio: 36063606

a

Prijemcom: ,,V01 OOlrtOY", Zariadenie soci6lnych sluZieb Topol'dany

Sidlo: P. O. Hviezdoslava (,. 66,955 0l Topol'dany

V zastripeni: Ing. Viera Bftorov6 - Statutrirka

dislo fitu v tvare IBAN: SK32 8180 0000 0070 0032 4605

rio: 42t18727

Tymto registradnlfm listom sf upravend a konkretizovan6 podmienky pri zabezpedenf poskytovania soci6lnej sluZby
medzi BSK a prijemcom v srilade so zmluvou E. 8/202ltEON - OSV o uhradeni ekonomicky oprilvnenych
n6kladov poskytovatel'ovi sociSlnej sluZby, ktordho zriadil alebo zaloLil inj vy55f rizemny celok a shiZi na
registr6ciu prij fmatel'ov soci6lnej sluZby na rok 2021 .

Prijemca bude poskytovat' soci6lnu sluZbu pre prijimatel'a:

Priezvisko a meno:
D6tum narodenia:
Adresa trval6ho pobytu: -.rslava

Rozhodnutie o odkizanosti na sociiilnu sluZbu E.: 09029120211PC-3

Pr6voplatn6 dfia: I 8.10.2021 Vydan6: BSK
Stupefi odkizanosti: VI.
Druh, forma a miesto poskytovanej sociilnej sluZby: Specializovand zafiadenie celorodnd

,,MOJ DOMOV" ZSS Topol'dany, Slnednh 734/108, 956 22 Pra5ice

Defi zabezpeienia sociilnej sluZby BSK v roku 2021: od 14.12.2021

Sociilna sluZba sa poskytuje na ias uriitf/neuriitf: neurditlf

Pozn:

Priemerni fhrada prijimatel'a v €/mesiac:

Uhrada EON v € na obdobie od 14.12.2021do3l.l2.202lz

Registradny list vypracovala: Livia Zudelovh - referentka odd. soci6lnej pomoci
Udaje v registradnom liste overila: PhDr. J. Haviarov6 - vedfca odd. registrdcie a financovania soc. sluZieb

VBratislave,dfia:02.12.2021 ,.!r,:i\r,r\, \
, i;iUj luir:rJ j. ,

'rij;itrie Sirtdj:lili irri,tl I Ll^'. i ).," I
Za ptijemcu ti. irllt':::j::l;,i'ti ::5:l;r" iipicarrr Za p,srytovatel'a

Ing. Viera Bftorov,+ phDr. Marica sitovf
Statut6rka riaditetka odboru socidlnych veci

| 3?:r.4E1

l-s77B8 € I
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