Dohoda o refundácií prevádzkových nákladov
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:
Zmluvná strana č. 1:
MARGARÉTKA
Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Ján Koťo
IČO: 37897756
DIČ: 2021976594
Bankové spojenie: SLSP, a. s.,
Číslo bankového účtu IBAN: SK25 0900 0000 0050 3657 9053
a
zmluvná strana č.2:
Obec Vyhne
č. 100, 966 02 Vyhne
Štatutárny zástupca: Vladimír Bevelaqua, starosta obce
IČO: 00321109
DIČ: 2021111532
IČ DPH: SK2021111532
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Zvolen
Číslo bankového účtu: SK11 5200 0000 0000 1579 6793
v

Cl. I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvná strana č. 1 ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby - Denný
stacionár ambulantná forma, je na základe príslušných povolení, oprávnený
poskytovať sociálne služby občanom SR.
2. Priestory na poskytovanie služby, uvedenej v ods. 1, sa nachádzajú v budove
materskej školy na ulici Bratská 1482/9 na prízemí.
Čl. II
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je refundácia skutočných prevádzkových nákladov
spojených s poskytovaním príslušných sociálnych služieb pre občana, trvale
bývajúceho v obci Vyhne a to Dominiku Sliacku, bytom Vyhne č. 855.
2. Refundácia nákladov sa týka nákladov, spojených s výrobou tepla, spotreby
plynu, elektrickej energie a vody a ďalších nákladov súvisiacich
s poskytovaním sociálnej služby okrem nákladov na mzdy, odvody
zamestnancov poskytovateľa.

Čl. III
Spôsob refundácie
1. Zmluvná strana č. 1 ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb má
zabezpečenú dodávku tepla, vody, plynu a pod. od jeho prenajímateľa,
ktorým je Materská škola na ulici Bratská 1482/9, Banská Štiavnica. Pri
dodávke tepla, vody a plynu sa odoberajú aj energie ( len zmluvnou stranou
č. 1 ), bolo potrebné preto pristúpiť k tejto dohode o refundácii skutočných
nákladov, rozpočítaných na jedného klienta.
2. Predmetom refundácie sú len priame náklady na jedného klienta, z celkových
rozpočítaných nákladov na celkový počet klientov, ktorým sú poskytované
sociálne služby v zariadení.
3. Rozúčtovanie nákladov uvedených v čl. III bode 2 bude realizovaný na
základe vlastného merania (podružných meračov) odobratých energií
a energií, dodávaných prenajímateľom pre Zmluvnú stranu č. 1.
Čl. IV
Čas trvania dohody
Dohoda sa uzatvára od na dobu neurčitú.
v

Čl. V
Ukončenie dohody
1. Túto dohodu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od dohody v prípade podstatného porušenia dohody niektorou zo
zmluvných strán. Právny režim odstúpenia od dohody sa riadi ustanoveniami
§344-351 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Odstúpenie od dohody musí byť uskutočnené písomnou formou a nadobúda
účinnosť okamihom doručenia písomného odstúpenia od dohody druhej
zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. Dohodu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán a to ku dňu skončenia
poskytovania sociálnej služby pre Dominiku Sliacku, bytom Vyhne č. 855,
obyvateľku obce Vyhne.
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Čl. VI
Spôsob zúčtovania
Zmluvná strana č. 1 bude predkladať jednotlivé faktúry Zmluvnej strane č. 2
priebežne po ich vzniku, teda mesačne, pričom k výpočtu oprávnených
nákladov vždy priloží fotokópiu dochádzky klienta Dominiky Sliackej do
sociálneho zariadenia poskytovateľa.
Rozhodujúcim faktorom pre určenie výšky príspevku sú priemerné
ekonomicky oprávnené náklady NPSS za predchádzajúci kalendárny rok na
poskytovanú SS na jedného prijímateľa za mesiac (§ 72 ods. 3 písm. a)
zákona o Sociálnych službách v znení neskorších predpisov).
Splatnosť faktúr vystavených Zmluvnou stranou č. 1 je 14 dní odo dňa ich
doručenia Zmluvnej strane č. 2.
Faktúry musia byť doručené na adresu Zmluvnej strany č. 2, ktorá je uvedená
v záhlaví tejto dohody a musí obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu, v opačnom prípade je Zmluvná strana č. 2 oprávnená takúto faktúru

Zmluvnej strane č. 1 vrátiť, pričom lehota na zaplatenie začne plynúť až odo
dňa doručenia novej riadne vystavenej faktúry.
ČI. VII
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov
potvrdených obidvomi zmluvnými stranami.
2. Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné platné všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Táto dohoda je povinne zverejňovaným zmluvným dokumentom v zmysle §
5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení.
4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda vrátane všetkých
jej súčastí a príloh bude zverejnená na internetovej stránke odberateľa, t.j.
zmluvnej strany č. 2.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
6. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre Zmluvnú stranu
č. 1 a jeden pre Zmluvnú stranu č. 2.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli
jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
8. Dohoda sa uzatvára po jej schválení v obecnom zastupiteľstve obce Vyhne
pod uznesením č. 115/2018 zo dňa 4.9.2018.
Vo Vyhniach dňa 27.09.2018

Vo Vyhniach dňa 27.09.2018

Za Zmluvnú stranu č. 1:

Za Zmluvnú stranu č. 2:

Ján Koťo,
štatutár Margarétky

Vladimír Bevelaqua,
starosta obce

