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Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

a doplnení zákonač.45511991, Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov

Poskytovatel'sociálnej služby: MestoZlatéMoravce
so sídlom: 1.májaě,2,953 33 Zlaté Moravce
prostredníctvom: Zaiadenia opatrovateťskej služby pri Mestskom úrade
so sídlom: Rovňanova č. 3, 953 0I Z|até Moravce
v zastupení: Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
bankové spojenie:. YUB ZIaté Moravce
číslo učtu: 33422 - 16210200
tČo: 308676
(ďalej len,, poslrytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko: Valéria Meresová
adresa trvalého pobytu: Hlavná 111186

mesto alebo obec: 95175 Beladice
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 0ll20l0
číslo spisu: 230312012
(ďalqj len,,prijímateť" )

I.
Predmet zmluly

Poskytovateť sa zavázlje pre prijímateťa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o

odkázanosti na sociálnu službu vydaného pdslušným samosprávn;rm orgánom. Prijímateť sa
zavázuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomnýclt práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona ě. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a

doplnení zákonaě,455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovateť sa zavázuje poskytovať podťa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dóvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného star,.u alebo z dóvodu dowšenia dóchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zaiadení opatrovateťskej služby.
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s a po skytuj e ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovateť je povinný vykonávať tieto činnosti:
- odbomé: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateťská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie aúdržbabielizne a šatstva
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie

Iv.
Miesto poskytovania sociálnej služby

budú poskýovať občanovi v Zaiadení opatrovateťskej služby, Ul.
953 01, ZIatéMoravce, tel. 0371642133L

V.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Sociálnaslužbasaposkytujenaurčitý čas, timesiaceod02.07,2012 do02. I0.2012.
2. Sociálna služba sa začina poskytovať odo dňa 02. 0'7 , 2012.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v čl. ilI. tejto zmlur,y sa poskytujú za úhradu vo ýške
470,00 EUR slovom štyristosedemdesiat eur mesačne do doby trvanía podmienok na základe
kalkulačného listu, ktory je pdlohou tejto zmluvy.

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímatef povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zaňadenía. Uhrádza platbu za kalendámy mesiac, v ktorom sa služby
prijímatefovi poskýujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Únrada zapwý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zaiadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Pdpadné preplatky alebo
nedopl atky pr ev ádza do nového kal endárneho mesiaca.
3. Uhrada sa určuje nazáklade právoplatného Všeobecného záv'ázného nariadenia č.4l20I|
Mesta ZlatéMoravcev znení neskorších dodatkov anazákladeZmluvy o stravovanív znení
neskorších dodatkov za činnosti uvedené v článku III ods. 2,
+.Úhradaza sociálne služby uvedené v č1. il. tejto zmluvy sa bude upravovať nazáklade
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovani anazáklade schválenia nového Všeobecne
závázného nariadenia Mesta ZlatéMoravce, alebo na ziklade nadobudnutia právoplatnosti
Rozhodnutiao oďkiaanosti s inýrn stupňom odkázanosti, aký má prijímateť určený doposiať.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods. 13 zákona ě, 44812008 Z. z, o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške 212,]7 € mesačne. Prijímatef(zákonný zástupca) sa

- obslužné:

- ďalšie činnosti:

Sociálne služby sa
Rovňanova č. 3, PSC



vČestnom prehlásení zavázuje, že sumu 212,77 € mesačne bude doplácať zo svojich úspor.
( uvádza sa výška nedoplatku uhrady pri čiastočnej uhrade alebo ak nevznibte čiastočná
uhrada tak sa uvádza 0,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímatef má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
záklaďné ťudské práva a slobody, zachováva jeho fudskú dóstojnost', aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.
2. Pijimateť má právo aJ na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktoru si
sám urěí, najmá na účel ochrany jeho práv a právom chránených záljmov, nadv'ázovania a
udrŽiavania sociálnych vázieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzt'ahov.
3. Poskytovatef sociálnej služby je povinný prihliadat' na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktívizovať prijímateťa sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateťa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s
celoroČnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo
týŽdennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímatefa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieťov, potrieb, schopností azdravotného star,,u.
4. Poskytovatef sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podfa
individuálnych potrieb, schopností a cieťov prijímatefa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záanamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotit' priebeh
po skytovani a so ci álnej služby za úě asti prij ímateťa so ci álnej služby.
5. PoskYovatef je povinný dodržiavat'a postupovať podfa § 10 zákonač.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 poskytovatefa sociálnej služby má právo v zaiadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a pdslušenstva obytnej miestnosti ajbez súhlasu prijímatefa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zďravta alebo majetku tejto fpickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób
alebo ochranu majetku zaiadenia.
7, Prijimateť je povinný platit'úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímatef je povinný písomne oznámit' poskytovatel'ovi 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. Prijímatef je povinný poskytovateťovi oznámit' výšku svojich pdjmov ačestnýrn
vyhlásením preukázat'výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške pdjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu,
10. Prijímatef je povinný navýzvu poskytovatefa zúěastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opátovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o
sociálnych službách.



11, Prijímateť je Povirný dodržtavať ustanovenia prevádzkového poriadku Zaiad,eniaopatrovatel'skej služby.

vnI.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1, Prijímateť mÓŽe jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej službykedYkol'vek ajbezuvedenia dóvodu. Vlipovedná lehota nesmie byt,dlhšia ako 30 dní.2, PoskYtovateť sociálnej služby m6Že jednostrann" ,rypouédat, zmluvu o poskytovanísociálnej služby, ak:
a) prijímatel'hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateť hrubo porušuje dobré mrauy,ktoré narušajú občianske spolužitie,c) Prijímatel' nezaPlati dohodnutú úhradu uvedenú v oúnku VI. tejto zmluvy za časdlhší akotri mesiace alebo Platí len čast' dohodnutej úhrady a dlžná srrma presiahne trojnásobokdohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku vI. tejto zmluvy,
d) Prijímatel'sústavne porušuje ustanóveni aPrevádzĚového poriadku (3 napomenutia),e) Prijímateť sociálnej služby neuzatvoň dodatok k tejto zmluve podťa § 74 ods. 12 zákona č.44812008 Z, z, o sociálnYch sluŽbách a o zmene u Ooptn"n í zákona č. 455/1991 Zb. oživno stenskom podnik ani v znení neskorší ch predpi sov
f) Prevádzkazaiadenia je Podstatne obmedzerrá aiebo je zmenenýúčel poskyovanej sociálnejsluŽbY tak, Že zotwanie na zmluve o poskytovaní Šociálnej služby by pre poskytovateťa
so ciálnej služby znamena7o zr ejmú nevirho du j
g) PoskYtovateÍ rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel,a na sociálnu službu.3, PoskYtovatel' Pri jednostrannom vypovedaní Lmluvy je povinný doručit, prijímate1,ovipísomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede. J

Ix.
podmienky prerušenia poskytovania sociáInych služieb

1, Prijímateť móŽe PoŽiad,at'o Prerušenie poskytovania sociálnych služieb ta základežiadostipodanej poskytovateťovi.
2, PoČas PreruŠenia Poskytovania sociálnej služby prijímatel, neplatí úhradu za odbornéČinnosti, obsluŽné Činností a ďalšie einnosti u eu..ffi nepdtomnosti okrem útrady zaubytovanie.

Z áv er ečnéŤ. tu., o.,.oi u

L Zmluva je vYhotovenáv 2 exemplároch, ztoho I obdržiprijímateť a 1 poskytovateť.2,..|menY a doPlnkY k tejto zmluve možno vykonat' len a'na základepísomného dodatku sosúhlasom obidvoch strián.
3, Zmluva nadobúda ÚČinnost'dňom podpísania obidvomi zmluvn/rni stranami.

"LrÁ-h

Y Zlatých Moravciach dňa

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutámy zástupca poskytovat

Materiál spraeovali,,kť:"",,

;;;;;;;;;;";;
(zákonného zástupcu)
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l t 1 1. Prijímatef je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zaiadenia
Y opatrovatel"skej služby.
I

VIII.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť m6že jednostranne vypovedať zmlur,u o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek qbez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt'dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateť sociálnej služby móže jednostranne vlpovedať zmlur,u 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) prijímateÍ 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 zmlttvy,
d) prij Ímatef sústavne porušuj e ustanoveni a P r ev ádzkového poriadku (3 napomenuti a),
e) prijímateť sociálnej služby neuzatvod dodatok k tejto zmluve podťa § 74 ods. L2 zákona č.
44812008 Z. z, o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě, 455lI99I Zb. o
živno stenskom podnik ani v zneni neskorších predpi sov
Í) preváďzka zaňadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
sluŽby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovatefa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímateťa na sociálnu službu.
3. Poskytovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doruěiť prijímateťovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímatef móže požiaďat' o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovateťovi.
2. PoČas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímatef neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho nepdtomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.

x.
záverečné ustanovenia

I. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateť a 1 poskytovatef.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zm|uva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnPni stranami.

Y Zlatých Moravciach dňa {í. r t tnťL

"I"J_rí-,
Ing. Peter Lednár CSc.

primátor mesta
štatutárny zástup ca po skytovat

vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)

i\.{ E š ):\
-jó

fulateriá[ spraeoveli



KALKULAČNÝ LIST k zmluve o poskytovaní sociálnej služby platn ý od 02. 07 . 2012

Prij ímatel' sociálnej služby:
Spoločne posudzovaná osoba:

Zmluvač.
Stupeň odkázanosti

valéria Meresová

230312012

vL

P. č.

Položka Cenaza
jedn.

Počet dni Suma € Suma Sk

Uhrada spolu A+B+C+D+E+F 15,6665 € 30 470,00 € 14 l59"22 Sk
A. Stravovanie 6.00 € 30 180,00 € 5 422.68 Sk
B. Bí.vanie 2.00 € 30 60,00 € l 807.56 Sk

ošetrovatel'ská starostlivosť 0.80 € 30 24,00 € 723.02 sk
D. Odkázanosť na pomoc 3,95 € 30 118,50 € 3 569.93 Sk
E. Upratovanie. pranie. žehlenie 0,80 € 30 24"00 € 723.02Sk
F. Doplatok k 50 % EON 2,1165 € 30 63.50 € 1 913"00 Sk

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

295,20 € 8 893,20 Sk

A. starobný 99.00 € z982.47 Sk
B. vdovskÝ/vdoveckÝ |96.20 € 5 910.72 Sk

invalidnÝ -€ -Sk
D. bezvládnosť -Sk
E. prísoevok -Sk
F. sociálny dóchodok -sk

_-) 
^ DóchodoV príjem spoločne

posudzovaná osoba
-Sk

4. Suma životného minima pre
príiímateťa

189,83 € 5 718,82 Sk

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

37,97 € 1 143,76 Sk

6. Zostatok pre účely úhrady
priiímatel'- 2.-5.

257,23 € 7 749,43 Sk

7. Suma životného minima pre
sooločne posudzovanú osobu

132,42 € 3 989,28 Sk

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

172,15 € 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.
257,23 € 7 749,43 sk

Podťa zákona 44812008 Z. ,. § 73 Yám ste povinný (á) platiť úhradu v zariadeni vo výške
257 r23 € mesačne zo svojho príjmu a
212,77 € mesačne budete doplácať na záklaďe čestného prehlásenia

do doby trvania podmienok.
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Dodatok č. 1
kZmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle § 74 zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č.45511991, Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 02.07.2012

Poskytovatel'sociálnejslužby: Mesto ZlatéMoravce
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastupení:
bankové spojenie:.
číslo učtu:
tČo:
(ďalej len,, poslqltovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa tnalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(d'alej len,,pňjímateť" )

l.májaě.2,953 33 ZIaté Moravce
Zaiadenie opatrovatefskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č.3,953 0I ZIaté Moravce
Ing. Peter Lednar CSc. - primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 - 16210200
308616

Valéria Meresová
Hlavná IV186
95175 Beladice

0Il20l0
2303l20I2

Dodatok č. 1 uprar,uje dlžku pobytu pdjímateťky v Zaiadení opatrovateťskej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tÁ mesiace od 02. 01 . 2012 do 02. I0. 2012.
2. Sociálna služba sazačínaposkytovať odo dňa 02. 07 .2012.
3. Na zéklaďe žiadosti pdjímateťa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zaÁadení
opatrovateťskej služby a súhlasného stanoviska poskytovatefa sociálnej služby sa sociálna
služba v zaňaďeni poskytuje naďalej od 02. 10.2012 do 02. 01. 2013.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 02. I0.2012.
Ostatné ustanoveni a zmluvy zostávajll nezmenené.

lÁE S Io
ř* ^]*>
,)Nžui
\éYh/

vl astnoručný podpi s pijimatel a
(zákonného zástupcu)

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

/-,i\v
MůBýcrív

štatutárny zástupca po skytovateťa
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Yaléia Méresová, Hlavná 111186, Beladice
(meno, priezvisko a adresa žiadateía)

Mesto ZlatéMoravce
zastupené: [ng. Petrom Lednárom. CSc.
primátorom mesta
Zaiadenie opatrovateťskej služby
Rovňanova 3

953 01 Zlató Moravce

vec: výpoveď zmluvv o poskvtovaní opatrovatel'skei službv

Vypovedám zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Zaňadeni opatrovateťskej služby.

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

...... Valéria Méresová.........

.......,I7 . 08. 1925..........

...... Hlavná IIl1 86, Beladice......

Poskytovanie opatrovateťskej služby žiadam ukončiť dňa .....14. 11.2012......

Zmluv a zaniká up lynutím qip ovednej 1 ehoty.

Y Zlatých Moravciach dňa .........1 4. 11.2012


