
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene

a doplnení zákona č. 455t199L Zb. y živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov

Poskytovatel' sociálnej služby: Mesto ZlatéMoravce
Opatrovateťská služba
Rovňanova 3

953 01 ZlatéMoravce

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
yúa ztate Moravce
33422 - 16210200
308676

v zastúpení:

bankové spojenie:.
číslo účtu:
IČO:
(ďalej len,, po skytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adr esa trvalého pobytu :

mesto alebo obec:

Oťga Búryová
Ul. Mojmír ova č.I9 l30l 4
ZIatéMoravce

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu; 3454/ 2012

I.
Predmet zmluvy

poskýovatel sa zavázuje pre prijímateťa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o

odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateť sa

zav,ázuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o

sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzďlomných práv a povinností

zmluvných strán v zmysle zákona č, 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o Zmene a

doplnení zákona ě. 455lI99I Zb. o žívnostenskom podnikaní v zneni neskorších predpisov.

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

poskytovateí sa zavázuje poskýovat' podťa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na rieŠenie

nepriaznivej sociálnej situácie z dóvodu ťažkého zdravotného postihnutia, neptiaznivého

zdravotného stavu alebo zdóvodu dovíšenia dóchodkového veku poskytovaním sociálnej

služby a to opatrovatefskej služby.
ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1, Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.



2,00 hod.

2. Poskytovateť je povinný vykonávať tieto činnosti:

Úkorry starostlivosti o domácnost':
Nakup potravín a iného drobného spotrebného tovaru

Zák|adné s o ciálne aktivity :

Sprievod na lekárske vyšetrenie
Sprievod na vybavenie úradných záIežitosti

Dohl'ad
Dohťad v určenom čase 2xtýždenne

podfa potreby

podťa potreby
podťa potreby

od 9,00 hod. do 1

Iv.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskýovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska na Ul.
Mojmírova ě.I9|3OI4, v Zlxyctl,Moravciach, PSČ 953 01.

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. opatrovaieťská služba sa poskyuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.

Opatrovatef ská služby sa zaěína poskytovať odo dňa 23 .í0.2012.

vI.
Úhrada za sociálnu službu, spdsob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v čl. ilI. Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú

za lfivaús vo výške 1,70 € za hodinu opatrovateťskej služby, na základe kalkulačného listu,

ktorý je prílohou tejto zmluvy,
Celková výška úhrady za sociálne služby je 40,80 € za 24 hodín mesačne.

z. Úhradu za poskýované sociálne služby je prijímateť povinný uhradiť poštovou poukáŽkou

alebo pr.uodo* na účet poskýovateťa za kalendárny mesiac, v ktorom sa sluŽby

prijímatefovi poskýujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

3. Úhrada sa určuje na zák\ade Všeobecne závázného nariadenia Mesta Zlaté Moravce Č.

4l20IIa jeho Dodatku č.2l20I2.

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť

aj prijímateť sociálnej služby sú povinný uzatvoríť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej

služby.

5.. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods. 13 zákona č. 44812008 Z. z.

o sociálnych ilužbách a o zmene a doplnení zákona ó. 455lr99l Zb. o živnostenskom

podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške 0 EuR mesačne.



/

vII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. prijímatef má právo na poskýovanie sociálnej služby, ktorá umoŽňuje realizovať jeho

záklaďné ťudské práva u ,lobody, zachováva jeho ťudskú dóstojnosť, aktivizuje ho k

posilneniu sebestalnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do

spoločnosti.

2. poskytovateť sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potrebY Prijímateťa

sociátnej služby, aktivizóvať prijímaiera sociálnej služby podfa jeho schoPností a moŽnostÍ,

|oskyovať ,o.iál.r,, službu na oáborrrej úrovni'a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou

iri Úrraraní podmienok poskyovania iociálnej služby terénnou formou ato aj so súhlasom

prijímateťa sociálnej služby, iešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti azdravotný

stav.

3. poskytovateť sociálnej služby je povinný plánovať poskYovanie sociálnej sluŽbY Podťa

individuálnych potrieb, schopnostt i cieťov prijímateťa sociálnej služby, viesť písomné

individuáln e záznamy o pii.b"hr., poskytovania sociálnej služby a hodnotiť Priebeh

poskýovania sociálnej služby za ttěasti prij ímatef a sociálnej služby.

4. poverený zamestnanec poskytovatefa sociálnej služby má právo vdomácnosti vstúPit'do

obýnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatefa, ak vec

neznesie odklad a vstup je nevyhnutný-naochranu žívota, zďravia alebo majetku tejto fYzickej

osob1,, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób,

5. prijímateť je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výŠke

a v termíne splatnosti.

6. Prijímateť je povinný
zírteny v skutočno stiach
príjmových pomeroch a

sociálnu službu.
7. Prijímateť je povinný
vyhlásením pr eukázať výšku
azmeny v hodnote majetku,

8. prijímateť je povinný na výzvu poskýovateťa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a

opa,ouneno pozudenia_ zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o

sociálnych službách.

VilI.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. prijímateť móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby

kedykóťvek qbezuveáenia dóvodu. výpovedná lehota nesmie bý dlhšia ako 30 dní,

2, poskýovateť sociálnej služby m6že jednostranne vypovedat, zmluvu o poskytovaní

sociálnej služby, ak:

a) prijímatef hrubo porušuje povinnosti

písomne oznámiť poskytovateťovi sociálnej shržby do ósmich dní

rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a Zmeny v

majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za

poskyovateťovi oznťtmiť výšku svojich príjmov a čestným

úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor

noie str rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu,

uvedené v tejto zmluve,



b) prijímateť hrubo porušuje dobré Iníavy, ktoré narúšajú obČianske spoluŽitie,

c) prijímatel nezap\atí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za Čas dlhŠÍ ako

tii^mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a d|žná suma presiahne trojnásobok

dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VL tejto zmluvy,

d) prijímatef sústavne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku (3 naPomenutia),

.j p.i.lir"ut.f sociálnej ,t.,zty neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podťa § 74 ods. 12 zákona ě.

44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455ll99l Zb, o

živno stenskom po dnik aní v znení ne skorších predpi sov,

f) prevádzk a zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený ÚČel poskytovanej sociálnej

,r"zuy tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej sluŽby bY Pre PoskYtovateťa
sociálnej služby znamenalo ztqmú nevýhodu,

g) poskýovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatefa na sociálnu sluŽbu

i. poskytovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímatefovi

písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

i. prijímateť móže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych sluŽieb na zák|ade Žiadosti

podanej poskytovateťovi.

x.
záverečné ustanovenia

L Zmlwa je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateť a 1 poskýovateť.

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku

súhlasom obidvoch strán.

3, Zm1uvanadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástup ca po skýovateťa

gř_ § r§M
\ lvť\or /

\T

'Ýš*%-^ý
(zákonného zástupcu)


