Zmluva o poskytovaní sociálnel slqžPy.
službách a o zmene

a

é. llgtzo1y Z, z, o sociálnych
zákon)
Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský

§ 74 zá^kon u

uzatvorená n

"*yrl.
doplnení zákona!. isslrqq

l

v znení neskoršíchprepisov

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:

Ing. Peter Lednár CSc.

v zastúpení:

vúP ztate

bankové spojenie:.
čísloúčtu:
p

o

308676
sltyt ov at

e ť"

)

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adr esa trv alého pobytu
mesto alebo obec:

rodné číslo:
Čislo zmluvy:

Moravce

- primator mesta

33122-1 62/0200

tČo:

(ďalej I en,,

Mesto Z|atéMoravce
l. mája č.2,953 33 Z|até Moravce
úrade
Óput.ouut"ťská služba pri Mestskom
Róvňanova ó,3,953 0I ZIaté Moravce

:

Jozef Čulák
Ul. Staničná č.3
Z|atéMoravce
590527 16883
3829/20 1 2

I.

Predmet zmluvy
nazáklade
poskýovat el sazavázuje pre prijímateťaposkytovať sociálnu službu
prijímatel
sazavdzuje prijať
,o.ianych služieb.
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskýovurii
uvedené v tá3to zmluve av zákone o sociálnych
sociálnu službu a dodržiavaťpovinnosti
strán v
je aj úprav avzé$omných prav a povinnost!zmluv.tÝch
službách. predmetom zmluvy
u,or*"rr. a doplnení zákonaě,
zmysle zékonae. +isbooa ž." z.á sóciálnyctr"stuzuactr
45511991Zbozívnnstenskompodnikanívzneníneskoršíchpredpisov.

il.

Druh poskytovanej sociálnej služby
služby podfa § 58 zákonaě,44812008 Z,z,
Poskýovat el' sazavázuje poskytovať sociálne
Donášku obedov do domácnosti,

ilI.

ť

Vecnýrozsahaformaposkytovanejsociálnejslužby

1.

Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou,

2. Poskytovateť je povinný vykonávať

tieto činnosti:

Donášku obedov do domácn osti - 22 x mesačne,

Iv.

Miesto poskytovania sociálnej služby
jeho prechodného bydliska
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste
na Ul. Bernolákova č.68, PSČ: 953 OI,Zlaté Moravce,

v.

Čos a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania
2.opatrovateťskáslužbasazačinaposkýovaťdňa:28.11.2012.
1. opatrovateťská

podmienok,

vI.

úhrada za sociálnu službuo spasob jej určenia a platenia
1.

2.
a

J.

4.

5.

za úhradu vo výške
Sociálne služby uvedené v čl. il. tejto zmlur,y sa poskytujú
listu, ktorý je prílohou tejto
0,40 € za dovozjedeného obeda na zák,aú kaikulačneho
,rntrrrry.Út radaiadonášku obedov je 8,80 € mesačne,
Mesta Z1atéMoravce
úv"áaása určuje nazákladevšeobecne závázného nariadenia
č.4l2OI1, a dodatkuč,2, citovaného VZN,
uhradiť pbštovou
úi:ua"rá|orkytolrurré sociálne služby je prijímatel,povinný
mesiac, v ktorom sa
poukážkou alebo prevodom na účetpósfytóvateta za kalendárny
mesiaca,
,rl]zuv prijímatel'ovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho
sluŽbu, Poskýovateť
Ak sa zmeniaskutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociáinu
poskýovaní
o
zmluve
k
dodatok
aj prijímateť sociálnej služby sú póvinní uzatvoriť
sociálnej služby,
\3 zákonaó,44812008
Suma nězuplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods,
Zb,
Z. z. o sociálnych službách a o Zmene a doplnení zákonaó.455ll99l
je
výške
vo
y
predpisov
""0""" EIJR
o živnostenskom podnikaní zneníneskorších
mesačne.

vII.

Práva a povinnosti zúčastnených strán

/

jeho
služby, ktorá umožňuje realizovať
poskyovanie.sociálnej
na
prijímateť
právo
má
1.
ťuáskú.rlóstojnosť, aktivizuje ho
zákiadnéťudskéwárua stoúoay, ,u"iouáuul"ho
vylúčeniua podporuje jeho
o ,oóiák
k posilneni., ,.u.riáerrosti, zabraňuj".i.t
"r.,.,
začlenenie do spoločnosti,
a kvalitou
na riešenívecí súvisiacich s podmienkami
Z.prtlímateť ma prňpáál.r:", sa
poŠkytouurria sociálnych služieb,
jepovinný prihliadať na individuálne PotrebY Prijímateťa
3. poskýovateť sociáinái;l"žby
služby podťa jeho.schopností a možností,
sociálnej služby, ut tirrirorrur piiji*u,"řsáciálnej

poskýovaťsociálnu-službunaodbornejúrovniaspolupracovaťsrodinou,obcou

individuálne zŽunamy opriebehu
,".,urnej služby je povinný viest,písomné
sociálnej s1užby za
á rroánotit, prieuetr poskytovania
.r,riuv
,o.iJrrrá;
poskltovaniu

ai5r"f,Hl?Ji

sociálnej služby,

vstúpiť
irítomnosti prijímatefa
sociálnej služby má právo v domácnosti
5,poverený zamest;;;;. p"rr.v,o"ate1a
prijímatela,
oúytnej ,i",t"Ó,ti qbez súhlasu
do obytnej miestnosti a príslušenstva
j" ,r.uvúŇ,T 9.|rinY života, zďravia alebo majetku
ak vec neznesie odklad a Vstup
prái aslobód iných fyzických osób,
tejto fyzick.j oroňrra ochrŇ
stanovene1
za sociálnu službu poskýovatefovi v
6.prijímater j. pouiÁý |tatit úhraáu
v
Z|até Moravce do ósmich dní zmeny
z.Jiii}i"r.ť je povinný písomne oznémlťMestu
a poskytovatelovi
t ,rurri. odkázanosti na sociálnu službu
skutočnostiach rozhodujúcich nu
na
a majetkových pomeroch rozhodujúcich
sociálnej služby zmefiyv príjmový.ů;ň,;;h
určenie r.,.y úhrady za sociálnu službu,
,rráou..ia Všeobecného záv,ázného nariadenia Mesta
8.Prijímateť i. pouŇ Joarziu.rut
Zlaté Moravce.

VIII.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

t.PrijímatelmÓžejednostranne-vypovedaťzmluvuoposkytovanísociálnejslužby
ako 30 dní,
aoróa". Ýypovedná lehota nesmie byť dlhšia
kedykol,vek
^ii;;uvedenia móžejednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
2. poskytovut"r ,o.iairrej služby
sociálnej služby, ak:
prri."t"í hlubo porušuje p,ovinnosti uvedené v tejto zmluve,
"l
b) prij ímateťhrubo porušuj e,dobré,mravy
úhradu uvedenú v článku VL teito zmluvy
c) prijímate t n"ruiřxr'Joúa""*
dohodnutej ÚhradY 1d1113 suma
ako tii m"siac" alebo piatí len časť

začasdlhší
presiahnetroinasouot<dohodnutejmesačnejúhradyuvedenejvčlánkuVI.tejto

tejto zmluve podl,a § 74 ods, 12
sociálnej služby nzuzatvorí dodatok k
službách ao zmeí7e a doPlnení zákonaČ,
zákonač.44u2Oď8 Ž. r. osociálnych
v zneníneskoršíchpredpisov
455lIg9I Zb, o živnostenskom podnikaní

'ďiilh".e1

e)akjezmenenýúčelposkyto.,u,,.3sociálnejsl'1iŽbr'.Ť,Ž"zotrvanienazmluveo
sóciálnej služby znamenalo zrejmú
poskytovani sociáhej siužbý uv pr" porr.ltoáeta
nevýhodu,

l

f)prevádzkajepodstatneobmedzenáalebojezm9n9niúčelposkýovanejsociálnejslužby
sociálnej
poskytov""i*áar"ej sluiby by pre poskýovateťa
tak,žezotrvanre rruál,r,r. o

,irZUv znamenalo zrejmú nevýho.du, .
službu,
odkázanosti prijímateťana sociálnu
g) poskyovu,"r ro]rroJrr. o
,rypo",aLi ,*t'"ú je povinný doručiťprijímateťovi
jednostrannoposlqtovateť
pri
3.
s uvedením dóvodu výpovede,

áin,

'

;ilri-ň Úd",ď

Ix.

Podmienky

p

služieb
rerušenia poskytovania sociálnych

sociálnych služieb nazák|ade
prijímateť móže požiadať o prerušenie poskýovania
Ziadosti podanej poskýovatel'ovi,
1.

x.

závereéné ustanovenia

dodatku
1.Zmluvajevyhotovenáv2exemplároch,ztoholobdržíprijímateťalposkýovatel.
*ozno vykonať len a ná ,ák1uď"písomného
,*l.ru.
t*,q,"
doplnky
2. Zmenya

strán,

so súhlasom obidvoch
sť dňom
3 . zmluv anadobúda účinno

Y

ZlatýchMoravciach dňa

p

,

1_:,1__^^:

odpí sania obidvomi

, Í1 {b

zmluvnými stranamr,
__

,!C /K,

,.
Ing. Peter Lednár CSc,
primátor mesta
štatutárny zástupcaposkytovatel'a

,- ,í
.', ťi
|,

,,'\
;ll
!u'' LJ

*t9""""",

vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)

