Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorená v zmysle § 74 zákona é. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona é. 45511991, Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov

Poskytovatel'sociálnej

služby:

Mesto ZIatéMoravce

so

sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:

I.májaě.2,953

zastúpení,
bankové spojenie:.
čísloúčtu;
tČo;

Ing. Peter Lednár CSc.
YUB ZIaté Moravce

33 ZIaté Moravce

Opatrovateťská služba pri Mestskom úrade
Rovňanova č, 3,953 0I ZIaté Moravce

v

- primátor mesta

33122-162/0200
308676

(d'al ej l en,, p o skyt ov at e í " )

Prijímatel' sociálnej služby:

priezvisko:
pobytu:
mesto alebo obec:
rodné číslo;
čísloobčianskeho preukazu:
Číslozmluvy
meno a

adresa trvalého

Alžbeta Púšová

Ul. Podjavorinskej č 31
ZlatéMoravce
37592917930

EI} 046404
76/2012
I.

Predmet zmluvy
Poskytovat el' sa zavázuje pre prijímatel'a poskytovat' sociálnu službu na základe
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Prijímatel' sa zavázuje prijať
sociálnu službu adoďržiavat'povinnosti uvedené v tejto zmluve av zákone o sociálnych
službách. Predmetom zmluvy je aj úpravavzájomných práv a povinností zmlwných strán v
zmysle zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonaě.
455lI99I Zbs žívnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

il.

Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskýovatel' sazavázuje poskytovat' sociálne služby podfa § 58 zákona ě. 44812008 Z.z.
Donášku obedov do domácnosti.

ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

/

1.

Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.

2. Poskytovatel' je povinný vykonávať

tieto činnosti:

Donášku obedov do domácnosti - 12 x mesačne.

Iv.

Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste jeho trvalého bydliska
na Ul. Podjavorinskej č.31, PSC 953 01, ZlatéMoravce.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
1. Opatrovateťská služba sa poskýuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.
2, Opatrovatefská služba sa zaěína poskytovať dňa: 09.01 .2012.

VI.

Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia
Sociálne služby uvedené v č1. il. tejto zmluly sa poskYuju zaúhraďu vo výške
3.96 EUR mesačne nazáklade kalkulačnéholistu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhrada sa určuje nazáklade všeobecne závázného nariadenia Mesta ZlatéMoruvce
č. 412011.
3, Úhradu za posky.tované sociálne služby je prijímatel'povinný uhradit' poštovou
poukážkou alebo prevodom na účetposkýovatela za kalendarny mesiac, v ktorom sa
služby prijímatel'ovi poskytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť
aj prijímatel'sociálnej služby sú povinní uzatvorit'dodatok k zmluve o posky.tovaní
sociálnej služby.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods. 13 zákonaó.44812008
Z. z, o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č, 4551199I Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške ....0...... EUR

1.

mesačne.

Vil.

Práva a povinnosti zúčastnených strán
poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovat' jeho
zák\adné ťudsképráva a slobody, zachovávajeho ťudskúdóstojnost', aktivizuje ho
k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniua podporuje jeho
začlenenie do spoločnosti.
2. Prijímateť má právo podieťať sa na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou
poskytovania sociálnych služieb.
3.Poskytovatef sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktivizovat'prijímatefa sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou
a komunitou.
4. Poskytovateť sociálnej služby je povinný viesť písomné individuáIne záznamy o priebehu
poskýovania sociálnej služby a hodnotit'priebeh poskýovania sociálnej služby za
prítomnosti prijímatefa sociálnej služby.
5. Poverený zamestnanec poskytovatel'a sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpiť
do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti ajbez súhlasu prijímatel'a,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku
tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.
6. Pri|ímateťje povinný plariť úhradu za sociálnu službu poskýovatefovi v stanovenej
výške.
7 . Prijimatel' je povinný písomne oznámlt' Mestu ZlatéMoravce do ósmich dní zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovatel'ovi
sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
8,Prijímatel' je povirrrrý dodržiavat' ustanovenia Všeobecného závázného nariadenia Mesta
ZIatéMorave.
1, Prijímateť má právo na

VIII.
poskytovania
sociálnych služieb
Skončenie

Prijímatel' móže jednostranne vypovedat' zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek fi bez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byt' dlhšia ako 30 dní.
2. Poskýovatel' sociálnej služby móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímatel'hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímatel'hrubo porušuje dobré mravy
c) prijímatel' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluly
začas dlhšíako tri mesiace alebo platí len časťdohodnutej úhrady a dlžná suma
presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto
zmluvy,
d) prijímatel' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods. 12
zákona č. 44812008 Z. z, o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ě,
4551199I Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
e) ak je zmenený účelposkytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o
poskytovaní sociálnej služby by pre poskýovatel'a sociálnej služby znamenalo zrqmú
nevýhodu,
f ) prevádzka je podstatne obmedzená aleboje zmenený účelposkýovanej sociálnej služby
tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateťa sociálnej
služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
1.

g)

poskytovatel'rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu službu.

3. Poskytovatel'pri jednostrannom vypovedaní zmlulry je povinný doručiťprijímatel'ovi

písomnúvýpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
Prijímatel' móže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe
žiadosti podanej poskytovatel'ovi.
1.

x.

záverečnéustanovenia
7. Zm|uva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho I obdržíprijímatel' a 1 poskytovatel'.
2, Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na zžklaďe písomného dodatku
so súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluvanadobúda účinnosťdňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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vlastnoručný podpis prij ímate l'a
(zákonného zástupcu)

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č.45511991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov zo dňl23. 01.2012
Poskytovatelosociálnej
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
čísloučtu:

služby:

Mesto ZlatéMoravce

l.mája2,953 0I ZIaté Moravce
Opatrovatef skej služby
Rovňanova 3,953 0I ZIaté Moravce
Ing. Peta Lednár, CSc., primátor mesta

YUB Zlaté Moravce
33422

tČO:

-

16210200

00308676

(ďalej len,, poslrytovateť ")

Prijímatel' sociálnej služby:

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:

Llžbeta púšová
Ul. Podjavorinskej č. 31
ZIatéMoravce

číslozmluvy:

7612012

Dodatkom č. 1 sa v článku VI. Uhrada za sociáInu službu, spósob jej určenia a platenia mení

bod 1.a2.

nasledovne:

vI.

Úhrada za sociálnu službuo spósob jej určenia a platenia

1.

Sociálne služby uvedené v č1. il. tejto zmlur,y sa poskytr-rjú zaúhradu vo výške
za dovozjedného obeda nazáklade kalkulačnéholistu, ktoý je pdlohou tejto

0o40 €

2,

z,,mluvy,

Uhrada sa určuje na záklaďe Dodatku ě. 2, ktoťym sa mení a doplňa VZN č. 4l20II
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad zatieto služby účinnéhood
16.07.2012

x.

záverečnéustanovenia
1

.

Ostatné ustanoveni a zmluvy zostávajú nezmenené.
je lyhotovený v 2 exemplároQh, z toho

2. Tento Dodatok

3.
4.

1 obdrži prijímatef a

1

poskýovateť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali,jej obsahu porozumeli ana
znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
Dodatok zmluvy nadobúda účinnosťdňom podpísania zmluvn}rni stranami.
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