
Zml:uva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 zákona č.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

a doptnení zákona č. 45511991, Zb. : živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov

Poskytovatel' sociálnej služby :
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:
tČo:
(ďalej len,, posltytovateť " )

Mesto ZlatéMoravce
I.májač.2,953 33 Zlaté Moravce
Zaiaďenia opatrovateťskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č.3,953 0l Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 - 16210200
308616

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko: ZuzanaMelišková
adresa trvalého pobytu: Rovňanova 5

mesto alebo obec: 953 01 ZlatéMoravce
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1301l20I2
číslo spisu: I307l20I2
(ďalej len,,prijímateť" )

I.
Predmet zmluvy

Poskytovateí sa zavázuje pre prijímatefa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného pdslušným samosprávnyrrr orgánom. Prijímatef sa
zaván$e prijať sociálnu službu a dodržíavať povinnosti uvedené v tejto zmluve av zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 44812008 Z, z, o sociálnych službách a o zmefle a
doplnení zákonaě.455lI99I Zb, o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovateť sa zavánlje poskytovať podťa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dóvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stalu alebo z dóvodu doťšenia dóchodkového veku
poskýovaním sociálnej služby v Zaiadení opatrovateťskej služby.



ilI.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1. Sociálna služba sa poskyuje pobytovo., io*Ó.r. Pobýová sociálna sluŽba sa PoskYtuje ako

celoročná sociálna služba na prechodnú dobu,

i. rortyto"ateť je povinný vykonávať tieto činnosti: 
:,_ :

- odborné: poáo,"p,i odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateťská starostlivosť

- obslužné: ubytovanie
stravovanie
uprato,ranie, pranie, žehlenie a ídržba bielizne a šatstva

_ ďalšie činnosti: u'ýuarunl. pódmienok na úscholu cenných vecí

osobné vybavenie

Iv.
Miesto poskytovania sociálnej služby

SociálneslužbysabudúposkltovaťobčanovivZaňadeníopatrovateťskejslužby'Ul.
Rovňanova č. 3, PSč 953 01, Z|itéMoravce, tel. 03716421 33I.

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Sociálna služba sa poskyuje na určitý čas, tÁm9si^a^ce3d 06, 08, 2012 do 06, 11, 2012,

2. Sociálna služba sa)ačiiaposkytovať odo dňa 06, 08, 2012,

vI.
Úhradazasociálnuslužbu,spósobjejurčeniaaplatenia

1.Sociálneslužbyuvedenévčl.ilI.tejtozmluvys199s\vtujúzaúhraduvovýške
394,50 EUR slovom iristodevaťa..iáistyri e". pai9"9iát centov mesačne do doby trvania

poa*l"not rcrau|iaekalkulačného listu, ktorý je pdlohou tejto zmluvY'

2. úhradu za poskltované sociálne služby je prijímateť povinný uhradiť v hotovosti,

u staničnej ."rt ý ru.iudenia. Uktád)a pilŇ " 

,zi kalendárný,mesiac, v ktorom sa služby

prijímateťovi poskýujú, v termíne od 5. do 20, dňav mesiaci, Úhrada zaprvý mesiac sa platí

pri nástupe do ,Áuď"na. vyúčtovurrl. ,irrruay za sociálne služby vykonáva staničná sestra

zaÁadenia t pori.ánJ*r, dňu každého kaiendámeho mesiaca. PdPadné PrePlatkY alebo

nedopl atky pí ev ádza do nového kal endámeho me si aca,

3. úhrada sa určuje nazákladep.arropiut*t o Všeobecného závázného nariadeníaě' 4l20II

Mesta zlatéMoravce v znení neskorších dodatkov anazákladezmluvy o stravovanív zneni

neskorších dodatkov za činnosti uvedené v článku III ods, 2,

4. úhrada za sociálne služby uvedené v č1. III. tejto zmluvy sabude uPravovať nazáklade

vydania nového dodatku k zmluve o'stravovan iá na záklide schválenia nového všeobecne

záv.áznéhonariadenia Mesta natevÁrivce, alebo nazáklaďenadobudnutia právoplatnosti

Rozhodnuti a o odkázanosti s iným ilň"; odkázanosti , aký máprijímatef urČený doPosiať,

5. Suma nezap;atenej úhrady ru.o"iátir,, službu podťa § 73 óds, 13 zákona č, 448/2008 Z, z, o

sociálnych službách a o 
"-ór," 

a doplnení zákoia ó. 455l19gl Zb. o Živnostenskom Podnikaní



:

v zneni neskorších predpisovje vo výške 0 € mesačne. ( uvádza sa výška nedoplatku uhrady
pri čiastočnej uhrade alebo ak nevznilcrte čiastočná uhrada tak sa uvádza 0,-)

vII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímatel'má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovat' jeho
základné ťudské práva a slobody, zachováva jeho ťudskú dóstojnost', aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.
2. Pnjimatef má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktoru si
sám určí, najmá na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadvázovanía a
udržiavanta sociálnych vázieb s rodinou a komunitou audržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateť sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímatefa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateťa sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskýovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovat' s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na náwat prijímateťa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s
celoročnou pobytovou ťormou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo
týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímatel'a sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieťov, potrieb, schopností azdravotného stavu.
4. Poskytovateť sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podťa
individuálnych potrieb, schopností a ciefov prijímatefa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne zánnamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotit' priebeh
po skytovani a so ciálnej služby za úč asti prij ímateťa so ci álnej služby.
5. Poskytovateť je povinný dodržiavať a postupovať podťa § 10 zakonač. 44812008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě. 455lI99I Zb. o živnostenskom
podnikaní v zneni neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateťa sociálnej služby má právo v zaiadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a pdslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateťa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto ýzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób
alebo ochranu majetku zaňadenia,
7. Pijimateť je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Pnjímateť je povinný písomne oznámiť poskýovateťovi sociálnej služby do ósmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
pdjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateť je povinný poskytovateťovi oznámit' výšku svojich pdjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške pdjmu, úspor
azmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
10, Prijímateť je povinný navýzvu poskytovateía zúčastniť sa posúdenia zdravotného star.u a
opátovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o
sociálnych službách.
11. Prijímatef je povinný dodržiavat' ustanovenia Prevádzkového poriadku Zaňadenia
opatrovatef skej služby.



l
vIII.

Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť m6že jednostranne vypovedat' zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoťvek ajbez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt'dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateť sociálnej služby móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateť hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateť hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušajú občianske spolužitie,
c) prijímateť nezaplati dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy začas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,
d) prijímatel' sústavne porušuje ustanoveniaPrevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímatef sociálnej služby neuzatvod dodatok k tejto zmluve podfa § 74 ods. 12 zákona ě.

44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě. 455ll99l Zb. o
živnostenskom podnikani v znení neskorších predpisov
f) prevádzkazaňaďenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotwanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskýovatefa
sociálnej služby znamenalo zrejmí nevýhodu,
g) poskytovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatefa na sociálnu službu.
3. Poskytovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateťovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť móže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na zák|ade žiadosti
podanej poskytovateťovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateť neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho nepdtomnosti okrem ú|tady za
ubytovanie.

x.
záverečné ustanovenia

L Zm|uva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho I obdrži prijímateť a 1 poskytovatef.
2, Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so

súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluvanadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)



KALKUL,IČNÝ LIST k zmluve o poskytovaní sociálnej služby platný od 06. 08.2Ol2

Prijímatef sociálnej služby:
Spoločne posudzovaná osoba:
Zmluvač.
Stupeň odkázanosti

zuzana Melišková

|30712012

u.

P. č.

Položka Cenaza
jedn.

Počet dní Suma € Suma Sk

1 Uhrada spolu A*B+C+D+E+F 13,15 € 30 394.50 € 11884,7l Sk
A. Stravovanie 6.00 € 30 180.00 € 5 422.68 Sk
B. Bíryanie 2.00 € 30 60.00 € 1 807,56 Sk
c. ošetrovatel'ská starostlivosť 0.80 € 30 24.00 € 723,02 Sk
D. Odkázanosť na oomoc 3.55 € 30 106.50 € 3 208,42 Sk
E. Uoratovanie. oranie. žehlenie 0.80 € 30 24,00 € 723,02 Sk
F. Doolatok k 50 % EON € 0 -€ Sk

2. Dóchodok/ príj em príjímatel'
A+B+C+D+E+F

521,20 € 15 701,67 Sk

A. starobnÝ € Sk
B. vdovskv/vdoveckÝ 134.70 € 4 057,97 Sk
C. invalidnÝ 386,50 € 11 643.70 Sk
D. bezvládnosť Sk
E. nrísoevok -Sk
F. sociálnv dóchodok -Sk

J. Dóchodok/ príjem spoločne
oosudzovaná osoba

-Sk

4. Suma životného minima pre
oríiímateťa

189,83 € 5 718,82 Sk

5. Chránený príjem prijímatel'a- 20
oÁ zo 4.

37,9,7 € 1 143,76 Sk

6. Zostatok pre účely úhrady
oÁiímateí-2.-5.

483,23 € 14 557,91 Sk

7. Suma životného minima pre
spoločne posudzovanú osobu

132,42 € 3 989,28 sk

8. Chránený príjem spoločne
posudzovanei osoby - I.3x7.

I7z,I5 € 5 186,07 Sk

9. Zostatok pre účely úhrady
spoločne posudzovaná osoba -

3.- 8.

-€ -Sk

10. Exekučné zrážkv _€
1l Zostatok pre účely úhrady spolu

6.+9.
483,23 € 14 557,91 Sk

Podťa zákona 44812008 Z. ,. § 73 Yám ste povinný (á) platiť úhradu v zariadení vo výške
394,50 € mesačne zo svojho príjmu do doby trvania podmienok.
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Zuzana Melišková, Rovňanova 5, ZIaté Moravce
(meno, priezvisko a adresa žiadatela) r'ócyrzcla

Mesto ZlatéMoravce,
zastupené: Ing. Petrom Lednárom. CSc.
primátorom mesta
Zaiadenie opatrovateť skej služby
Rovňanova 3

953 01 Zlaté Moravce

vec: vÝpoved' zmluvy o poskytovaní opatrovatel'skei služby

Vypovedám zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Zaiadení opatrovatefskej služby.

Meno a priezvisko: ...... Zuzana Melišková.........

Dátum narodenia: ..,.,.29.I0.1922.....,.,..

Bydlisko: ...... Rovňanova 5, ZlatéMoravce......

P o skytovanie opatrovateť skej služby žiadam ukončiť dňa

Zmluv a zanlká uplputím výpovednej l ehoty.

J,', 0!. lrltZ

Y Zlatých Moravciach dňa 3l. dť. JolZ
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