
Zm|uva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenáv zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o Zmene

a doplnení zákonaa. +"sslrqgt Zb.: živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)

v znenl neskorších prepisov

Poskytovatel' sociálnej služby:

v zastúpení:

bankové spojenie:.
číslo účtu:
fto.
(d'ale.j len,, po slqltovate l"' )

Prijímatel' sociálnej služby :

meno a priezvisko:
adr es a trvalého pobytu :

mesto alebo obec:

Mesto Zlaté Moravce
Opatrovatefská služba
Rovňanova 3

953 01 ZlatéMoravce

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
YI'IB ZIaté Moravce
33422 - 16210200
308676

Mgr. Anna Baranovská
Ul. Mládeže č,5

Zlaté Moravce

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1206/ 20 ] 3

I.
Predmet zmluvy

poskytovat eí sa zavázuje pre prijímateťa poskytovať sociálnu službu na zák|aďe Posudku o

odkázanosti na sociáln" ,r"zu" vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateť sa

zavázuje prrjať sociálnu službu a dodržiavat' povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o

sociálnycixt.rZUa"n. Predmetom zmluvy je aJ úprava vzájomných práv a povinností

zmluvných strán v zmysle zákon:a č. 44812008 Z, z. o sociálnych sluŽbách a o Zmene a

doplnení zákonač.455il99l Zb. o žtvnostenskom podnikaní v zneni neskorŠÍch PredPisov.

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

poskýovateí sazavázuje poskytovať podťa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na rieŠenie

nepriaznivej sociálnej ,it,ra.i. z dóvodu ťažkého zdravotného postihnutía, nePriaznivého

zdiavotného stavu ařebo zdóvodu dovfšenia dóchodkového veku poskytovaním sociálnej

služby a to opatrovatel'skej služby.
nI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1, Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.



2. Poskytovateť je povinný vykonávat' tieto činnosti:

Sebaobslužné úkony
Osobná hygiena
Celkový kúpel'

Úkony starostlivosti o domácnost'
Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
starostlivost'o lóžko

Zál<]adné sociálne aktivity :

Sprievod na lekárske vyšetrenie podfa potreby
Sprievod na vybavenie úradných záležitostí podťa potreby

Dohl'ad
Dohťad v určenom čase denne

Iné služby:
Donáška obedov derrne
pranie a žehlenie bielizne

Sociálne služby sa budú poskytovat'podťa žiadosti klientky 1,5 hod., denne, vpriemere 33
hod. mesačne.

Iv.

Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska na Ul. Mládeže
č.8, v Z|atýchMoravciach, PSČ 953 01.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Opatrovatefská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.
Opatrovatel'ská služby sa začína poskytovat' odo dňa 24.03.2013.

VI.

Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

1, Sociálne služby uvedené v čl. III. Zmluvy oposkytovaní sociálnych služieb, saposkytujú
za úhradu vo výške 1,70 € za hodinu opatrovateťskej služby, na zák|ade kalkulačného listu,
ktorý je prílohou tejto zmluvy. Donáška obedov do clomácnosti 8,80 €, plus úhrada za
sociálne služby 56,10 €.
Celková výška úhrady za sociálne služby je 64,90 € mesačne.



2. Uhradu za poskytované sociálne služby je prijímatel' povinný uhradit' poštovou poukážkou

l alebo pr.rrodorn ,ru účet poskytovat e1a za kalendárny mesiac, ,, kto.orn ,u služby
ř prijímatefovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

:. Úhrada sa určuje na základe Všeobecne závázného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
4l20II a jeho Dodatku č. 312013.

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť
aj prijímateť sociálnej služby sú povinný uzatvorit'dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.

5.. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podťa § 73 ods. 13 zákonač.44812008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške 0 EUR mesačne.

vII.

Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímatef má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
záklaďné ťudské práva a slobody, zachováva jeho fudskú dóstojnost', aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Poskytovateť sociálnej služby je povinný prihliadat' na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktivizovat' prijímatel'a sociálnej služby podl'a jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovat' s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok poskytovania sociálnej služby terénnou formou a to aj so súhlasom
prijímateťa sociálnej služby, rešpektovat' jeho osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný
stav.

3. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný plánovat' poskl,tovanie sociálnej služby podťa
individuálnych potrieb, schopností a cieťov prijímatel'a sociálnej služby, viest' písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskYovania sociálnej služby za účasti prij ímatel'a sociálnej služby.

4, Poverený zamestnanec poskytovatefa sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpit' do
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateťa, uk ,r..
neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdraviaalebo majetku tejto §rzickej
osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.

5. Prijímatel' je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.

6. Prijímatel' je povinný písomne oznámít'poskytovatel'ovi sociálnej služby do ósmich dní
zmenY v skutoČnostiach rozhoclujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny y
Príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.



7, Prijímateť je povinný poskýovatel'ovi oznámit' výšku svojich príjmov a čestným
lyhlásením preukázat' výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásit' zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujirce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

8. Prijímateť je povinný navýzvu poskytovatefa zúčastnit' sa posúdenia zďravotného stavu a
opátovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podfa zákona o
sociálnych službách.

VIII.

Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímateť móže jednostranne vypovedat' zmluvu o poskyovaní sociálnej služby
kedykoťvek aj bez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt' dlhšia ako 30 dní.

2. Poskytovateť sociálnej služby móže jednostranne vypovedat' zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby. ak:
a) prijímatef hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,

b) prijímateť hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,

c) prijímateÍ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy začas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len čast' dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,

d) Prijímateť sústavne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku (3 napomenutia),
e) prijímatef sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12 zákonač,
44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 4551199I Zb. o
živno stenskom podnik aní v znení neskorších predpisov,

f) Prevádzk a zariadenia j e podstatne obmedzená alebo j e zmenený účel poskytovanej sociálnej
sluŽby tak, Že zotryanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateťá
sociálnej služby znamenalo zrejmúnevýhodu,

g) Poskytovatel'rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu službu

3. Poskytovatef pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručit' prijímateťovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.

podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímatel' móŽe poŽtadat' o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej po skýovateťovi.

x.



záverečné ustanovenia

I. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho I obdrži prijímatef a 1 poskýovateť.

2, Zmeny a doplŇy k tejto zmluve možno vykonat' len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.

3. Zmluva nadobúda účinnost'dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
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