Zm|uva o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorená v zmysle §74 zákonač.44812008Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákonač.45511991Zb.: živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov
Poskytovatelo sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zasttipení:
bankové spojenie:.
čísloúčtu:

tČo:

Mesto ZIatéMoravce
I.májač,2,953 33 Zlaté Moravce
Zaňaďenia opatrovateťskej služby pri Mestskom úrade
Rovňangva č.3,953 0I Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
YUB Z|até Moravce
33422 - 16210200
308676

(ďalej len,,poslrytovateť ")

Prijímatel' sociálnej služby:

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
čísloposudku o odkázanosti na sociálnu službu:

Justína valachová
Rovňanova 1

číslospisu:
(ďalej len,,prijímateť")

66612013

ZlatéMoravce
CS 5486/20 12, CZ 28905 l20I2

I.

Predmet zmluvy
Poskytovatel sa zavázaje pre prijímatefa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného pfislušným samosprávnyrrr orgánom. Prijímateť sa
zav'ázuje prijať sociálnu službu a ďodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj uprava vzájomných 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. e) podpomé služby odfahčovaciu službu v Zaiadení opatrovatefskej služby. Odťahěovacia služba je sociálna
služba poskytovaná fyztckej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkýmzdravotným
postihnutím podťa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpeěuje ýzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom ýzická osoba,
ktorá opatruje, nemóže opatrovanie vykonávať - § 54 ods. 1 - 5.

ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1. Sociálna služba sa poskyruje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa

poskYuje ako

celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovatef je povinný vykonávať tieto činnosti:
- odborné:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateťská staro stlivosť
- obslužné:
ubyovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie aúdržbabielizne a šatstva
- ďalšie činnosti:
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie

Iv.

Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zaňadení opatrovateťskej služby, Ul.
Rovňanova ě. 3, PSČ 953 01, ZlatéMoravce, tel. 0371642133I.
V.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, 15 dní od

2I. 0I. 2013 do 04. 02, 2013.

2. Sociálna služba sa začina poskytovať odo dňa 2I. 0I. 2013.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia
1 . Sociálne služby uvedené v č1. il. tejto zmluly sa poskytuj ú za ilhradu vo výške
403,50 EUR slovom štyristotri eur páťdesiat centov mesačne do doby twania podmienok na
ziklade kalkulačnéholistu, ktoý je pdlohou tejto zmluvy.

Z. Úllraďu za poskytované sociálne služby je prijímatef povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zaiadenía. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby

prijímatefovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Útrrada zaprvý mesiac sa platí
pri nástupe do zaiadenia. Vyúčtovanieúhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zaiaďenía k poslednému dňu každéhokalendámeho mesiaca. Pdpadné preplatky alebo
nedoplatky pr ev ádza do nového kalendámeho mesiaca.
3. Uhrada sa určuje nazáklade právoplatného Všeobecného závázného nariadenia č. 4l20II
Mesta ZlatéMoravce v 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 na základ,e
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne
závazného nariadeniaMesta ZlatéMoravce, alebo nazáklade nadobudnutiaprávoplatnosti
Rozhodnutia o odkázanosti s in$n stupňom odkázanosti, aký má prijímateť určený doposiať.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods. 13 zákonač.44812008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zékona č. 455lI99L Zb. o žtvnostenskom podnikaní

v znení neskorších predpisov je vo výške 281,83 € mesačne. Prijímateť(zákonný zástupca)

ť

sa

v čestnom prehlásení zavázuje, že sumu 28I,67 € mesačne bude doplácať zo svojich úspor.
( uvádza sa výška nedoplatku uhrady pri čiastočnejuhrade alebo ak nevznikrte čiastočná
uhrada tak sa uvádza 0,-)

vII.

Práva a povinnosti zúčastnenýchstrán
1. Prijímatef má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
záklaďné ťudské práva a slobody, zachováva jeho l'udskú dóstojnost', aktivizl$e ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniua podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.
2. Prijimatel má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktoru si
sám určí,najmá na úče1ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadvázovania a
udržiavania sociálnych vázieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateť sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktivizovat' prijímatefa sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskytovat' sociálnu službu na odbomej úrovni a spolupracovat's rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na náwat prijímatefa 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 pobýovou formou, a to so súhlasom prijímateťasociálnej služby a pri
rešpektovaní j eho o sobných cieťov, potrieb, schopností a zdr av otného stavu.
4, Poskytovateť sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podťa
individuálnych potrieb, schopností a ciefov prijímateťa sociálnej služby, viest' písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za uěasti prij ímatef a sociálnej služby.
5. Poskytovatef je povinný dodržiavať a postupovať podťa § 1 0 zakon a ě. 44812008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě. 455lI99I Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaníprostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovatefa sociálnej služby má právo v zariadení vstupiť do
obytnej miestnosti a pfislušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateťa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zďravia alebo majetku tejto ýzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób
alebo ochranu majetku zaiaďenia.
7. Pnjímatef je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímatef je povinný písomne oznámiť poskytovateťovi 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 uhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateťje povinný poskytovateťovi oznámiť výšku svojich pdjmov aěestným
vyhlásením preukéuať 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. Prijímateť je povinný na výzvu poskytovateťa zúčastniťsa posúdenia zdravotného star,u a
opátovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o
sociálnych službách.

11. Prijímateťje povinný dodržiavaťustanovenia Prevádzkového poriadku Zarladenia
opatrovateťskej služby.

vIII.

Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť móže jednostranne vypovedať zmlur,.rr o poskytovaní sociálnej

služby
kedykolivek ajbezuvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateť sociálnej služby móže jednostranne vypovedať zmlur,u o poskýovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateť hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateť hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušajúobčianske spolužitie,
c) prijímatel nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhšíako
tri mesiace. alebo platí len časťdohodnutej úhrady a d|žná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,
d) prij ímatef sústavne porušuj e ustanoveni a P rev ádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímatef sociálnej služby neuzatvoá dodatok k tejto zmluve podfa § 74 ods. 12 zékona č.
44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě. 455lt991 Zb, o
žirmo stenskom po dnik ani v zneni neskorších predpi sov
f) prevádzkazaiadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účelposkýovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o posky.tovaní sociálnej služby by pre poskytovatefa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatefa na sociálnu službu.
3. Poskytovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiťprijímateťovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.

Podmienky prerušenia poskytovania sociá|nych služieb
1.

Prijímatef móže požiadat' o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na zíkl.ade žiadosti

podanej poskytovateťovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateť neplatí úhradu za odbomé
činnosti, obslužnéčinnostía ďalšie činnosti v čase jeho nepdtomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.

x.

záverečnéustanovenia
I. Zm\uva je vyhotovenáv 2 exemplároch, ztoho 1 obdržíprijímateťa 1 poskytovatef.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomnéhododatku so
súhlasom obidvoch strán.
3, Zmluva nadobúda účinnosťdňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Y Zlatých Moravciach
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vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)

KALKULACNY LIST

k zmluve o poskytovaní sociálnei službyplatný od2r.01. 2013

Justína valachová
Lubica Valachová dcéra

Prijímatef sociálnej služby:
Spoločne posudzovaná osoba:

Zmluvač.
stuneň odkázanosti
Položka
P. č.
1

666l2013

v.

Cenaza

Uhrada §polu A+B+C+D+E+F
A. Stravovanie
B. BÝvanie
c. ošetrovatel'ská starostlivosť
D. Odkázanosť na Domoc
E. Uoratovanie. oranie. žehlenie
F. Donlatok k 50 % EON

2.

Počet dní

Suma Sk

Suma €

jedn.

Dóchodok/ príjem príjímatel'

13,45 €

30

403,50 €

12 155,84 Sk

6.00 €
2,00 €

30
30

180,00 €

5 422.68 Sk

30
30

24,00 €
115,50 €
24,00 €

0,80 €
3,85 €
0,80 €

€

30

60,00 €

1 807.56

€

30

Sk

723,0z Sk
3 479,55 Sk
723,02 Sk
Sk
4 814,13 Sk

159,80 €

A+B+C+D+E+F

A. starobnÝ

J.
4.
5.

Chránený príjem prijímateta- 20
oÁ

6.
7.
8.
9.

€

B. vdovskÝ/vdoveckÝ
C. invalidní
D. bezvládnosť
E. orísoevok
F. sociálnvdóchodok
DóchodoU príjem spoločne
oosudzovaná osoba
Suma životnéhominima pre
príiímateťa

Sk
4 814,13 Sk

159,80 €

-€

165,90 €

Sk
Sk
Sk
Sk
4 997,90 Sk

189,83 €

5 718,82 Sk

3],97 €

1 143,76 Sk

121,83 €

3 670,37 Sk

132,42 €

3 989,28 Sk

172,15 €

5 186,07 Sk

-€

zo 4.

Zostatok pre účelyúhrady
prliimatef- 2.-5.
Suma životnéhominima pre
sooločne oosudzovanú osobu
Chránený príjem spoločne
posudzovanei osoby - I.3x7
Zostatok pre účelyúhrady
spoločne posudzovaná osoba -

€

Sk

3.- 8.

l0.

ll

Exekučné zrážkv
Zostatok pre účelyúhrady spolu

€
121,83 €

3 670,37 Sk

6.+9.

Podťa zákona 44812008

Z.z.

Yám ste povinný (á) platiť úhradu v zariaďeni vo ýške
121,83 € mesačne zo svojho príjmu a
281,67 € mesačne budete doplácať zo svojich úspoma záklaďe čestnéhoprehlásenia
do doby trvania podmienok.

§ 73

