
Zm|uva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 7 4 zákona é. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

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

Poskytovate!'sociálnej služby: Mesto ZIatéMoravce
so sídlom: I. májač.2,953 33 ZIaté Moravce
prostredníctvom; Opatrovateťská služba pri Mestskom úrade
so sídlom: Rovňanova ě.3,953 01 Zlaté Moravce

v zastúpení., Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
bankové spojenie:, YUB Zlaté Moravce
číslo účtu: 33422-162/0200

tČo; 308676
(ďalej len,, poslqtovateí" )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko: Katarína Jakabová
adresa trvalého pobytu: Ul. Podjavorinskej č 62
mesto alebo obec: zlatéMoravce
rodné číslo: 4I52l4lI00
číslo občianskeho preukazu: EA 545392
Číslo zmluvy. 369/2012

I.
Prednret zmluvy

Poskytovatel' sa zayázuje pre prijímatel'a poskytovať sociálnu službu na základe
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Prijímatel' sazavázuje prijať
sociálnu službu a dodržiavat'povinnosti uvedené v tejto zmluve av zákone o sociálnych
službách. Predmetom zmluvy je aj úprav a vzájomných 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 živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskýovatel' sazavázuje poskYovať sociálne služby podfa § 58 zákonač,44812008 Z.z.
Donášku obedov do domácnosti.



III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

l. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou,

2. Poskytovatel' je povinný vykonávať tieto činnosti:

Donášku obedov do domácn osti - 22 x mesačne.

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne sluŽby sa budú poskyt_ovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska
na Ul. Podjavorinskei č.62, PSČ 953 01. Zlaté Moravce.

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. OPatrovateťská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.
2. Opatrov ateťská služba sa začínaposkytovat' dňa: 25.0 1,20 12.

vI.
úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

sociálne služby rrvedené v čl. il. tejto zmluvy sa poskytuj ú za úbraďuvo výške
7,26 EUR mesaČne na základe kalkulačného listu, ktoý je prílohou tejto zÁluvy.
úhrada sa určuje na základ,e všeobecne závázného nariadenia Mesta zlaté Moravce
č. 412011,
Úhradu za Poskytovanó sociálne služby je prijímatel'povinný uhradit' poštovou
PoukáŽkou alebo Prevodom na účet poskytovat el'a za kalendárny mesiac, v ktorom sa
služby prijímatel'ovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
Ak sa zmenia skutoČnosti rozhodujúce na určenie úhrady za Šociálnu službu, posklŤovate1,
aj Prijímatef sociálnej služby sú povinní uzatvotit'dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
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.

i.

2.

J.

4.

5.
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VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímateť má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné ťudské práva a slobody, zachováva jeho ťudskú dóstojnosť, aktivizuje ho
k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho
začlenenie do spoločnosti,

2" Prijímatel máprávo podiefať sa na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou
poskytovania sociálnych služieb.
3,Poskytovateť sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateťa sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskytovat' sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovat's rodinou, obcou
a komunitou.
4. Poskytovateť sociálnej služby je povinný viesť písomné individuáIne záznamv o priebehu
poskytovania sociálnej služby a hodnotit'priebeh poskytovania sociálnej služby za
prítomnosti prijímateťa sociálnej služby.
5. Poverený zamestnanec poskytovatel'a sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpiť

do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatel'a,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu žívota, zdravia alebo majetku
tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.
6. Prijímatel' je povinný platit' úhradu za sociálnu službu poskýovatefovi v stanovenej
výške.
7. Prijímatel' je povinný písomne oznámlť Mestu Zlaté 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
ZIatéMorave.

VIII.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímatel' móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek qbez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie bl,t dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovatel' sociálnej služby m6žejednostranne vypovedat'zmluvu o poskyovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímatel'hrubo porušuje povinnosti uveclené v tejto zmluve,
b) prijímatel'hrubo porušuje dobré mravy
c) prijímatel' nezaplati dohodnutú úhradu uvedenťt v článku VI. tejto zmluvy
za ěas dlhší ako tri mesiace alebo platí len čast' dohodnutej úhrady a dlžná suma
presiahne trojnásobok dohodnríej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto
zmluvy,
d) prijímatel' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12
zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.
455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
e) ak je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotwanie na zmluve o
poskyŤovaní sociálnej služby by pre poskýovatel'a sociálnej služby znamenalo ztejmú
nevýhodu,
f ) prevádzka je podstatne obmedzenáaleboje zmenený účel poskytovanej sociálnej služby
tak, že zottvante na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskýovatefa sociálnej
služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
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g) poskytovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu sluŽbu.

i. irort}touatel pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručit' prijímatel'ovi

písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. prijímatel' móže požíadať o prerušenie poskytovania sociálnych sluŽieb na zil<lade

žiadosti podanej poskýovatel'ovi.

x.
záverečné ustanovenia

7. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímatel' a 1 poskytovatel'.

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

so súhlasom obidvoch strán.

3. Zmluvanadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Y Z|atýchMoravciach ana: }$ ť,u Le ťL)

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástupca poskytovatel'a

lJ 7 l

..........!^u. í *.ť.ť..l..*...
vlas§Íoručný podpis prij ímate l'a

(zákonného zástupcu)



Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

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

v znení neskorších prepisov zo dňa 24.02.2012

Poskytovatelosociálnejslužby: MestoZlatéMoravce
so sídlom: I.mája2,953 0I Zlaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovatefskej služby
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo učtu:
tČo:
(ďalej len,, poslEtovateť " )

Prijímatelo sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo zmlul,y:

Rovňanova 3,953 0I Zlaté Moravce
Ing. Petei Lednár, CSc., primátor mesta
YUB ZIaté Moravce
33422 - 16210200
00308676

katadna Jakabová
Ul. Podjavorinskej č. 62
zlatéMoravce
369l20I2

Dodatkom č. 1 sa v článku VL Uhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia mení
bod 1,a2. nasledovne:

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

1. Sociálne služby uvedené v č1. ilI. tejto zmluvy sa poskytují za uhradu vo výške
0,40 € za dovoz jedného obeda na základe kalkulačného listu, ktoý je pdlohou tejto

1mluvy.2. Uhrada sa určuje na základe Dodatku č. 2, ktorym sa mení a doplňa VZN č. 4l20II
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad zatieto služby účinného od
16.07,2012

x.
záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 obdrži prijímateť a 1

poskytovatef.
3. Zmluvné stranyvyhlasujú, že si Dodatokzmluvyprečítali, jej obsahuporozumeliana

znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Y ZlatýchMoravciach anu .!t ús. Jc lr,

[ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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r,{bstnoručný podpis prijímatef a
(zakonného zástupcu)
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