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Dodatok č. 7
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 10. 06. 2009
Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel'")

Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

cs 3482/2009

cz 13477/2009
číslo

2159/2009

spisu:
len "prijímate!"')

(ďalej

Dodatok č. 7 upravuje dÍžku pobytu príjímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od l O. 06. 2009 do I 0.09.2009.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 10. 06. 2009.
3. Na základe žiadosti príjímateľa zo dňa 07. 03. 2011 o predÍženie pobytu v zariadení
opatrovateľskej služby a súftlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna
služba v zariadení poskytuje naďalej od l O. 03. 20 ll do l O. 06. 20 ll.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 10.03. 201 l.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepi~ov

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel"')

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate!'")

3456/2010
578/2011

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ

sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého · zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
·

celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:

- odborné:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

-obslužné:

-ďalšie činnosti:

ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie ............. -............... .

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení
Rovňanova č. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 03 7/6421 331.

opatrovateľskej

služby, Ul.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 24. 02. 20 ll do 24. 05. 20 ll.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 24. 02. 20 ll.
VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
136,57 EUR slovom jednostotridsaťšesť eur päťdesiatsedem centov mesačne na základe
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované s·ociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/2001 Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa výška nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 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 pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
·
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
10. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovateľskej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku Vl. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku Vl. tejto zmluvy,
d) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa§ 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
1.

Prijímateľ

kedykoľvek aj bez uvedenia
2. Poskytovateľ sociálnej

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
l. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie. •

x.

Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 ex~mplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

-

..................................................
Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

..................................................
vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej sllužby
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 1 živnostenský zákon)
v znení neskorších prepis~v

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové .spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
30%76

len "poskytovatel"')

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate!'")

104/2011
605/2011

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v t(jto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle záKona č. 448/2008 Z. z. o sociálnyd službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 11eskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ

sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej

S

1

užby

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovatel' je povinný vykonávať tieto činnosti:
- odborné:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovatel'ská starostlivosť
ubytovanie
-obslužné:
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
-ďalšie činnosti:
osobné vybavenie ............. -............... .
IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení opatrovateľskej služby, Ul.
Rovňanovač. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 037/6421 331.

V.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych sh:žieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, jeden mesiac od 28.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 28. 02. 2011.

o:. 2011

do 28. 03. 2011.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a !llatenia
l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhtadu vo výške
148,52 EUR slovom jednostoštyridsaťosem eur päťdesiatdva centov mesačne
na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

2. Úhradu za poskytované sOciálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny me~ iac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dľí.a v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Frípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podl'a Vyhlášky 246/2001 Z. z. za bývanie a zaopatrení<:.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zy ýšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydanie Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 2 ákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvi.dza sa výška nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tuk sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá u nožií.uje realizovať jeho
základné l'udské práva a slobody, zachováva jeho ľud-skú dôst)jnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraií.uje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického ke ntaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených í.áujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individtálne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeh) schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s roc inou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby po ;kytovanej v zariadení s
celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo
týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotnéh•) stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovani::: sociálnej služby podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálne. služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej sl u ~by a hodnotiť priebeh
·
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa§ l O zákona č. 44S/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedko\ netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má práv) v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alel5o majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slotôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskyto"ateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálr.ej služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svej ich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmer.y vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úluady za sociálnu službu.
l O. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom kkárom podľa zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovateľskej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytc)vaní sociálnej služby
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná sunw presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku Vl. tejto zmluvy,
d) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl"a § 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účt l poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
l.

Prijímateľ

kedykoľvek

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych dužieb
l. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímate!' neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho nepríton mos ti okrem úhrady za
ubytovanie. ~

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovatel'.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základ~ písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

· hdvna .....................
Jl eJ.. M{f.
V Zl a t'yc hM oravc1ac

vlastnoručný

podpis prij ímatel'a
(zákonného zástupcu)

q.

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej s luž by
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepis~v

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Morav~e
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel'")

Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
6slo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate/'")

318/2011
318/20 ll

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ

sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu slu~bu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predme!bm zmluvy je aj úprava vzájom 1ých práv a povi1mostí
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znen1 neskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ

sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého ·,:dravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenú dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:

- odborné:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

-obslužné:

- ďalšie

činnosti:

ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne < šatstva (zaopatrenie)
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie ............. -............... .

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení opatrovateľskej služby, Ul.
Rovňanovač. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 037/6421 331.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych slu:Heb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 02. 03. :W11 do 02. 06. 2011.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 02. 03. 2011.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
L Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
148,52 EUR slovom jednostoštyridsaťosem eur päťdesiatdva centov mesačne na základe
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované SG~iálne služby je prijímateľ povinuý uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mes1ac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby ';ykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/2001 Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o ;tivnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa výška nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá urr.ožňuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených z{ujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individu2.lne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby pos!<:ytovanej v zariadení s
celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia alebo wmunitného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formo 1, ambulantnou alebo
týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa :;ociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/19~ 1 1 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má práve' v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v
nej poskytuj~ ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytova.tel'om stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písom{le oznámiť poskytovateľovi sociáln~j služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svo. ich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
l O. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lt:károm podľa zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkovéhc' poriadku Zariadenia
opatrovateľskej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku Vl. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná sum 1 presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku Vl. tejto zmluvy,
d) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa§ 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
t) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený úč d poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
l.

Prijímateľ

kedykoľvek

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

l. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.~

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 ex~mplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
· hdvna .....................
0). O!J . .io1f
, hMoravc1ac
V zl at yc
.
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Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

l

,

........

Zmluva o poskytovaní sociálnej slUlžby
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sllužbách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisoy

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel"')

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo ~pisu:

(ďalej

909/2011
909/2011

len "prijímate/"')

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v t~jto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomn:fch práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej slu:íby
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna ~:lužba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
·
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:
- odborné:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

-obslužné:

-ďalšie činnosti:

ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie ............. -............... .
IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení opatrovateľskej služby, Ul.
Rovňanovač. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 037/6421 331.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych sluiieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 30. 03. 20 ll do 30. 06. 20 ll.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 30. 03. 2011.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
l: Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhntdu vo výške
148,52 EUR slovom jednostoštyridsaťosem eur päťdesiatdva centov mesačne
na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povim;.ý uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/200 l Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o :~ivnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa vý.š-ka nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožúuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraúuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s
celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia
s prednostným poskytovaním socialnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo
týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
·
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa§ l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v
nej poskytuj{;! ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na so:::iálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
10. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovateľskej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

l. Prijímate!' moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlh~ia ako 30 dní.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímate!' hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímate!' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,
d) prijímate!' sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
l. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služ[eb na základe žiadosti
podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
,
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými s1~ranami.

V Zl at'yc hMoravctac
. h dvna ....................
~o. 0.3. /..D-11..

.....

~..........

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

vlastnoručný

podpis priJ tm met a
(zákonného zástupcu)

Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálny(:h službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 09. 02. 20 l O
Poskytovateľ

sociálnej služby:

so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové !)j)Ojenie:.
číslo účtu:

K"' O:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
I. mája č. 2. 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovť'lanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
VLJB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
308676

len .,poskytovate/'")

Prijímatel' sociálnej slu~by:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti no sociálnu službu:

CS

5041120 l O
22438/2010
423/201 o

cz

číslo

.\pi:w:
len "prijímate!'")

(ďalej

Dodatok č. 4 upravuje dÍžku pobytu príjímateľa v Zariadení opatrovatel'skej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý äts, tri mesiace od 09. 02. 20 l O do l O. 05. 20 l O.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dila 09. 02. 20 l O.
3. Na základe žiadosti príjímat~ľa (zákonného zástupcu) zo di'ta 03. Ol. 2011 o predÍženie
pobytu v zariadení opatrovatel:skej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej
služby sa sociálna služba v zariadení poskytuje nacľalej od 09. 02. 2011 do 09. 05. 2011.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

účinnosť

09. 02. 20 ll.

w-\:.STo

~

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovatel'a

vl~tnoručný podpis prijímateľa

(zákonného zástupcu)

Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálny,:h službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 09. 02. 2010
Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel"')

Prijímate!' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

cs

číslo

424/2010

spisu:
len "prijímate/"')

2042/2010

cz 22436/2010

(ďalej

Dodatok č. 4 upravuje dÍžku pobyt11 príjímateľky v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 09. 02. 2010 do 10. 05. 2010.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 09. 02. 2010.
3. Na základe žiadosti príjímateľky (zákonného zástupcu) zo dňa 03. Ol. 2011 o predÍženie
pobytu v zariadení opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej
služby sa sociálna služba v zariadení poskytuje naďalej od 09. 02. 2011 do 09. OS. 2011.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda úč:innosť 09. 02. 2011.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

/G.
Dodatok č. 3
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 03. 05. 2010
Poskytovateľ

sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovate l"')

Prijímateľ

sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate!'")

198/2010
821/2010

Dodatok č. 3 upravuje dÍžku pobytu príjímatel'ky v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 03. 05. 2010 do 03. 08. 2010.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 03. 05. 2010.
3. Na základe žiadosti príjímateľky (zákonného zástupcu) o predÍ~tenie pobytu v zariadení
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna
služba v zariadení poskytuje.nad'alej od 03. 02. 2011 do 03. 05. 2011.
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 03. 02. 2011.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

~Hu

..................................................
Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálny<:h službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 04. 08. 2010
Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. -primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel'")

Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate!"')

2605/2010
2605/2010

Dodatok č. 2 upravuje dÍžku pobytu príjímatel'ky v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 04. 08. 2010 do 04. ll. 2010.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 04. 08. 2010.
3. Na základe žiadosti príjímateľky (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovatel'a sociálnej služby sa sociálna
služba v zariadení poskytuje na~'alej od 04. 02. 2011 do 04. 05. 201JL.
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 04. 02. 2011.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

13.

Dodatok č. l
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 07. 10. 2010
Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
äslo úäu:
IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
\.mája č. 2. 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovatel'skej služby pri Mestskom úrade
Ro\ll.ano\·a č. 3. 953 Ol Zlaté Moravec
Ing. Peter Lcdnár. CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
308676

len .. poskytovate/'")

Prijímate(' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto aleho obec:
äslo občiam1keho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo .spisu:
(ďalej len .. prijímate/'")

3160/2009
3160/201 o

Dodatok č. l upravuje dÍžku pobytu príjímatel'ky v Zariadení opatrovatel'skej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

\.Sociálna služba sa poskytuje na určitý G~as, tri mesiace od 07. IO. 2010 do 07. Ol. 2011.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dtl.a 07. l O. 20 l O.
3. Na základe žiadosti príjímat~l'ky (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení
opatrovatel'skej služby a súhlasnébo stanoviska poskytovatera sociálnej služby sa sociálna
služba v zariadení poskytuje naďalej od 07. Ol. 2011 do 07. 04. 2011.
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

'

účinnosť

07. Ol. 20 ll.

..

vlastnoručný

podpis prijímatel'a
(zákonného zástupcu)

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepis~v

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
r zastúpení:
hankové spojenie:.
6slo úäu:
IČO:
(ďalej len .. po.\kytovate/''")

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2. 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovatcl'skej služby pri Mestskom úrade
Rovt'íanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
lng.Peter Lcdnár CSc.- primátor mesta
VLJB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pohytu:
mesto a/eho ohec:
6slo ohôanskeho preukazu:
6slo posudku o odkázanosti na sociálnu služhu:
6slo spisu:
(ďalej len "prijínwtef'"')

74 7/20 l O
3 78/20 ll

l.
Predmet zmluvy

Poskytovatel' sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušn~'m samosprávnym orgánom. Prijímate!' sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

ll.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovater sa zaväzuje poskytovať podl'a § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dô\ odu ťažkého zdravotného postihnutia.
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu don:šenia dôchodkoYého veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrm·atel'skej služby.

III.
Vecn)· rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovater je povinný vykonávať tieto činnosti:
-odborné:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovatel'ská starosti i v osť
ubytovan ic
-obslužné:
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
vytváranie
podmienok na úschovu cenných vecí
-ďalšie činnosti:
osobné vybavenie ............. - .............. ..

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi \ Zariadení opatrovatel'skej služby, Ul.
Rovťí.anovač. 3. PSČ' 953 Ol. Zlaté Moravce. tel. 037/6421 331.

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od l l. Ol. 20 ll do l l. 04. 20 ll.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dt'ía l l. Ol. 20 l l.

Vl.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1: Sociálne služby uvedené v čl. ll!. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
jednostoštyridsaťosem eur päťdesiatdva centov mesačne na základe
kalkulačného listu, ktorý: je prílohou tejto zmluvy.

148,52 EUR slovom

2. Úhradu za poskytované so~iálne služby je prijímatel' povinný uhradit' v ltotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímatel'ovi poskytujú. v termíne od 5. do 20. dt'la v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dt'íu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/200 l Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. Ili. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa vý.'ika nedoplatku

úhrady pri ôastočnej úhmde ale ho ak nevznikne ôastoc'mí úhrada tak sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímate!' má právo na poskytovanie sociálnej služby. ktorá umožúuje realizovať jeho
základné rudské práva a slobody. zachováva jeho rudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti. zabrai'tuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímater má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu. písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovater sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímatera
sociálnej služby. aktivizovať prijímatera sociálnej služby poclra jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímatera sociálnej služby poskytovanej v zariadení s
celoročnou pobytovou formou clo prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo
týždennou pobytovou formou. a to so súhlasom prijímatel'a sociálnej služby a pn
rešpektovaní jeho osobných cierov. potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby poclra
individuálnych potrieb. schopností a cie rov prij ímatel'a sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služ.by za úča<>ti prijímatera sociálnej služby.
·
5. Poskytovatel' je povinný dodržiavať a postupovať pocll'a ~ l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovatera sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť clo
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatel'a, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby. na ochranu práv a slobôd iný·ch fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímate!' je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovatel'om stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímate!' je povinný písom1:e oznámiť poskytovatel'ovi sociálnej služby clo ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímater je povinný poskytovaterovi oznámiť vý·šku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku. ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku. ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
IO. Prijímaterje povinný na v)~zvu poskytovatel'a zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom pocll'a zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímate!' je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovatel'skej služby.

Skončenie

VIli.
poskytovania sociálnych služieb

l. Prijímateľ moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovatcl" sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve.
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie.
c) prijímate!' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžnú suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy.
d) prijímate!' sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovatel' rozhodne o zániku odkázanosti prij ímatel'a na sociálnu službu.
3. Poskytovatel' pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
l. Prijímate!' môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovatel'ovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.'

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.
2. Zmeny a doplnky k tejto zn:;luve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dr1om podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
V Zlatých Moravciach dr1a .. J1·.P.!.-..~C?!.1..

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovatel'a

vlastnor\ícný podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové !>pojenie:.
äslo účtu:
IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
1. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
lng.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel"')

Prijímate(' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo !>pisu:
(ďalej len "prijímate!"')

72-3/2011
382/20 ll

l.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého· zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:

- odborné:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

-obslužné:

-ďalšie činnosti:

ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie ............. -............... .

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení opatrovateľskej služby, Ul.
Rovňan o va č. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 03 7/6421 331.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od l O. 02. 20 ll do l O. 05. 20 ll.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa l O. 02. 20 ll.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
136,57 EUR slovom jednostotridsaťšesť eur päťdesiatsedem centov mesačne na základe
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/200 l Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa výška nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožií.uje realizovať jeho

základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraií.uje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímatel'a
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímatel'a 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 pobytovou formou, a to so súhlasom prijímatel'a sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podl'a
individuálnych potrieb, schopností a ciel'ov prijímatel'a sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hoqnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za účasti prij ímatel'a sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať pod!'a§ l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatel'a, ktorému sa v
nej posky!uje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímate!' je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovatel'om stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovatel'ovi sociálnej služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímate!' je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
l O. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podl'a zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímate!' je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovatel'skej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

l. Prijímate!' moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej

služby

kedykol'vek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovatel' sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímate!' hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímate!' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,
d) prijímate!' sústavne porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímate!' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovatel'a
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovatel' rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu službu.
3. Poskytovatel' pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímatel'ovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
l. Prijímate!' môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti

podanej poskytovatel'ovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímate!' neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 ~xemplároch, z toho l obdrží prijímate!' a l poskytovatel'.
2. Zmeny a doplnky k tejto :lmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Zl a tyc
' h M oravcmc
. h dvna .....................
.f() · dJ · klf .

.
..................................................
(

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovatel'a
Materi
Za spr
Dňa:·

vlastnoručný

podpis prij ímatel'a
(zákonného zástupcu)

l
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepis~v

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenia opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce
Ing.Peter Lednár CSc.- primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422- 162/0200
308676

len "poskytovatel"')

Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(ďalej len "prijímate!'")

12/2011
250/2011

I.
Predmet zmluvy
· Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. l písm. c) sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
poskytovaním sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:
- odborné:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

- obslužné:

- ďalšie

činnosti:

ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí
osobné vybavenie ............. -............... .

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Zariadení
Rovňanova č. 3, PSČ 953 Ol, Zlaté Moravce, tel. 037/6421 331.

opatrovateľskej

služby, Ul.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

l. Sociálna služba sa poskytuje na-určitý čas, tri mesiace od 24. Ol. 20 ll do 26. 04. 20 ll.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 24. Ol. 2011.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
·1. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
148,52 EUR slovom jednostoštyridsaťosem eur päťdesiatdva centov mesačne na základe
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované -sociálne služby je prijímate!' povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada sa určuje na základe Zmluvy o stravovani a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za
stravovanie, podľa Vyhlášky 246/2001 Z. z. za bývanie a zaopatrenie.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa zvyšuje na základe vydania
nového dodatku k Zmluve o stravovani a na základe vydania Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa§ 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR mesačne. ( uvádza sa výška nedoplatku
úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná úhrada tak sa uvádza 0,-)

VII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
l. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 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 pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
·
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § l O zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v
nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
8. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
9. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
l O. Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a
opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o
sociálnych službách.
ll. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Zariadenia
opatrovateľskej služby.

Skončenie

VIII.
poskytovania sociálnych služieb

moze jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byt' dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VL tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VL tejto zmluvy,
d) prijímateľ sústavne porušuje ustar.ovenia Prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa§ 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
f) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa
sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
l.

Prijímateľ

IX.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
l. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.~

x.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva je vyhotovená v 2 e~emplároch, z toho l obdrží prijímateľ a l poskytovateľ.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Zlatých Moravciach dňa ..

l..f: ..o/.:.. l.r?lt

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

