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Zm|uva o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorená v zmysle §74 zákonaé.44812008Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona é. 4551199l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov

Poskytovatel'sociálnej

služby:

so sídlom:
prostredníctyom:
so sídlom:

zastúpení:
bankové spojenie;.
čísloúčtu;
ňo;

Mesto ZlatéMoravce
I. mája č. 2, 953 33 Z|até Moravce
Opatrovateťská služba pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3 , 953 0I Z|até Moravce
Ing. Peter Lednár CSc.

v

YUB Zlaté Moravce

- primátor mesta

33422-162/0200
308676

(ďalej len,, poslqtovate[" )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a

priezvisko:

adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
Číslozmluvy.

Mária Bačíková
Ul. l,mája ě.I2l5

zlatéMoravce
j5 /2013
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I.

Predmet zmluvy
Poskýovatel' sazav'itzuje pre prijímatel'a poskytovat' sociálnu službu nazáklade
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskýovaní sociálnych služieb. Prijímatel' sazav'ázuje prijat'
sociálnu službu a dodtžiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o sociálnych
službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v
zmysle zákonač.44812008 Z, z. o sociálnych službách ao zmeíÉa doplnení zákonač.
455lI99I Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

il.

Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskýovatel' sazavázuje poskytovať sociálne služby podfa § 58 zákonač.44812008 Z,z.
Donášku obedov do domácnosti.

ilI.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1.

Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.

2. Poskýovatel' je povinný vykonávať

tieto činnosti:

Donášku obedov do domácnosti - 22 x mesačne.

Iv.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskýovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska
na Ul. 1.májač.I2l5, PSČ: 953 0I,Zlaté Moravce.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
1. Opatrovateťská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok,
2. Opatrovateťská služba sa začínaposkytovať dňa: 01 .02.2013.

vI.

Úhrada za sociálnu službu, spdsob jej určenia a platenia

l. Sociálne služby uvedené v č1. il. tejto zmlur.y sa poskyujúzallhradu vo výške
0,40 € za dovoz jedeného obeda na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto
zmluvy.Uhradaza donášku obedov je 8,80 € mesačne.
2. Uhrada sa určuje nazáklaďe všeobecne závázného nariadenia Mesta ZlatéMoravce
ó.4l20L1, a dodatku ě.2, cítovanéhoVZN.
a
J.

Úhrad,, za poskytované sociálne služby je prijímatel'povinný uhradit' poštovou
PoukáŽkou alebo prevodom na účetposkytovateťa za kalendárny mesiac, v ktorom sa
služby prijímatel'ovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť
aj Prijímateť sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
5, Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods. 13 zákona č, 44812008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 4551199I Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške ,...0....,. EUR
mesačne.

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

/

ímateímá právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuj e realizovat' j eho
základné fudské práva a slobody, zachováva jeho ťudskúdóstojnosť, aktivizuje ho
k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniua podporuje jeho
začlenenie do spoločnosti.
Z.Prijímateímáprávo podieťať sa na riešenívecí súvisiacich s podmienkami akvalitou
poskýovania sociálnych služieb.
3. PoskYovateť sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímatefa
sociálnej služby, aktivizovat'prijímateťa sociálnej služby podfa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou
a komunitou.
4.Poskytovateť sociálnej služby je povinný viest' písomnéindividuálne záznamy o priebehu
posky'tovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za
prítomnosti prijímateťasociálnej služby.
5.Poverený zamestnanec poskytovatel'a sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpit'
do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatel'a,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku
tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.
6.Prijímateť je povinný platiť úhradu za sociálnu službu poskytovateťovi v stanovenej
výške.
7.Prijímatel' je povinný písomne oznámlt' Mestu ZIaté Moravce do ósmich dní zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovatel'ovi
sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
8.Prijímatel' je povinný dodržiavat' ustanovenia Všeobecného závázného nariadenia Mesta
1

. Prij

ZlatéMoravce.

vilI.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb
Prijímatel'móže jednostranne vypovedat'zmlul,u o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek aj bez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt' dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovatel' sociálnej služby m6žej ednostranne vypovedat' zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímatel'hrubo porušuje povinnosti uvedenó v tejto zmluve,
b) prijímatel'hrubo porušuje dobré mravy
c) prijímatel' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy
zaěas dlhšíako tri mesiace alebo platí len časťdohodnutej úhrady a dlžná suma
presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto
zmluvy,
d) prijímatel' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12
zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.
455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
1.

e) ak je zmenený ÚČel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvaniena zmluve o
Poskýovaní sociálnej služby by pre posky,tovateťa sociálnej služby znamenalo zrejmu

nevýhodu,
f ) Prevádzka je Podstatne obmedzená aleboje zmenený účelposkytovanej sociálnej
služby
"
tak, Že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre post<ytovateťa
sociálnej
služby znarnenalo zr ejmú nevýho du,
g) PoskYtovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu
službu.
3. PoskYtovatel'Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručit'prijímatel'ovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.

podmienky prerušenia poskytovania sociálnych
služieb
1- Prrjímatel'mÓŽe PoŽiadat'o prerušenie poskytovania sociálnych
služieb nazáklade
žiadosti podanej poskýovate l'ovi.

x.

záverečnéustanovenia
Zmluva je vYhotovenáv 2 exemplároch, ztoho I ob&žíprijímatel'a1 posky.tovatel,.
2. ZmenY a doplnky k tejto zrnluve možno vykonat' len a ná ,ákluď"písomneho
dodatku
So súhlasom obidvoch strán.
_1. zmluv a nadobúda účinnost' dňom p
o dpís ania obidvomi zmluvnými stranami.
1.
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Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástup c a po sk5,tovate l'a
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vlastnoručný podpis prij ímatel'a
(zákonného zástupcu)

