Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 4551199l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov

Poskytovatel'sociálnej

služby: Mesto

ZlatéMoravce

Opatrovateťská služba
Rovňanova 3
953 01 ZlatéMoravce

v

zasttipení:

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
YUB ZIaté Moravce
33422 - 16210200

spojenie:.
čísloúčtu:
bankové

fto;

(d'al ej l en,, p

o s

308676

lqltov ate ť ")

Prijímatel' sociálnej služby:

priezvisko:
pobytu:
mesto alebo obec:
rodné číslo:
čísloobčianskeho preukazu:
meno a
adresa trvalého

Viera Zalubllová

Ul.

1.mája č.48

ZlatéMoravce

5260011104
SP 29 08 50
čísloposudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1082/2012
I.

Predmet zmluvy
Poskltovateť sa zavázuje pre prijímateťaposkytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímatef sa
zavázuje prijat' sociálnu službu a ďodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je E úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán v zmysle zákona č. 44812008 Z. z, o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákonač. 455ll99l Zb. o živnostenskom podnikaní v zneni neskorších predpisov.

il.

Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovate| sa zavázuje poskytovat' podťa § 12 ods. 1 písm. c) sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dóvodu ťažkéhozdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo zdóvodu dovřšenia dóchodkového veku poskytovaním sociálnej
služby a to opatrovatefskej služby.

ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
Sociálna služba sa poskyuje terénnou formou.

2, PoskYovatef je povinný vykonávat' tieto činnosti:

Sebaobslužné úkony:
Osobná hygiena, starostlivosť o jednotlivé časti tela Kúpanie vrátane umytia vlasov
Út<ony starostlivosti o domácnost':
Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

Základné s ociálne aktivity

22 x mesacne
4 x mesačne

4 x mesačne

i0 x mesačne

:

podťa potreby

Sprievod na lekárske vyšetrenie

Dohl'ad v určenom čase 1 hod. denne

-

22xmesačne

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskýovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska na Ul. 1,mája
č.48 v ZlatýchMoravciach, PSČ 953 01.

v.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Opatrovateťská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.

Opatrovateťská služby sa začínaposkytovať odo dňa 02,.04.20 12.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia
1. Sociálne služby uvedené v čl. il. tejto zmluly sa poskytujú za ubradu vo výške 44140
mesačne na základe kalkulačnéholistu, ktory je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímatel'povinný uhradiť poštovou poukážkou
alebo prevodom na účetposkytovateťa na kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateťoviposkytujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
3. Uhrada sa určuje na základe všeobecne závázného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.

EUR

4l20II.

Úhrada za socíáIne služby uvedené v č1. ilI. tejto zmluvy sa zvyšuj e na základe novelizácie
Všeob ecne záv ázného nariadeni a Me sta ZIaté Mor av ce ě. I l 20 0 5 .
5. Ak sa zmenía skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskl.tovateť
aj prijímatef sociálnej služby sú povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.
+.

/

6. Suma nezap|atenej úhrady za sociálnu službu podfa § 73 ods. 13 zákona č, 44812008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní

v zneni neskorších predpisov je vo výške 0 EUR mesačne.

vII.

Práva a povinnosti zúčastnených strán
1, Prijímateť má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné fudské práva a slobody, zachováva jeho ťudskúdóstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniua podporuje jeho začlenenie do
spoločnosti.

2. Poskytovatel' sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateťa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateťa sociálnej služby podfa jeho schopností a možností,
poskytovat'sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovat' s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok poskytovania sociálnej služby terénnou formou ato aj so súhlasom
prijímateťasociálnej služby, rešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti azdravotný
stav.

3. Poskytovatef sociálnej služby je povinný plánovať poskýovanie sociálnej služby podťa
individuálnych potrieb, schopností a ciefov prijímateťa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za ičastíprij ímatefa sociálnej služby,
4. Poverený zamestnanec poskytovateťa sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpiťdo
obytnej miestnosti a príslušenstvaobytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateťa,ak vec
neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zďravia alebo majetku tejto ýzickej
osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.
5. Prijímatef je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateťom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
6. Prijímateťje povinný písomne oznámiť poskltovateťovi sociálnej služby do ósmich 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.
7. Prijímatef je povirurý poskytovateťovi oznétmiťvýšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením pteukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor
azmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu,
8. Prijímateť je povinný na výzvu poskytovatefa zúčastniťsa posúdenia zdravotného stavu a
opátovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podťa zákona o
sociálnych službách.

VIII.
poskytovania
sociálnych služieb
Skončenie

1. Prijímateť móže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej

kedykol'vek ajbez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

služby

a

2. Poskltovateť sociálnej služby móže jednostranne vypovedať zmluvu

o poskytovaní

sociálnej služby, ak:
a) prijímatef hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímateť hrubo porušuje dobré íníavy,ktoré narušajúobčianske spolužitie,
c) prijímate| nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhŠÍako
tri mesiace alebo platí len časťdohodnutej 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) prijímateť sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podfa § 74 ods. 12 zákona Č,
44812008 Z, z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455ll99l Zb. o
živno stenskom po dnik ani v znení neskorších predpi sov,
f1 prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účelposkytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvaníe na zmluve o poskýovaní sociálnej služby by pre poskytovateťa
sociálnej služby znamenalo zr ejmú nevýhodu,
g) poskytovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímateťa na sociálnu sluŽbu.
3. Poskytovateť pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiťprijímateťovi
písomnúvýpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
Prijímateťmóže požiaďať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti
podanej poskýovateťovi.
1.

x.

záverečnéustanovenia
I. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplároch, z toho 1 obďrží prijímateťa 1 poskytovateť.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomnéhododatku
súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluvanadobúda účinnosťdňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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Dodatok č. l,
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
í €ivn o s ten s ký z á ko n)
a d o p ln e n í zákona
ř,JI"T",H :: T # 8;.tfi
i:
;
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bankové spojenie:.

Mesto ZlatéMoruvce
Opatrovateťská služba
Rovňanova 3
953 01 ZlatéMoravce
Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
vÚP ztaÉ Moravce

čísloúčtu;

33422

Poskytovatel' sociálnej služby:

v

zastúpení:

fto;

_ 16210200

308676

(ďal ej l en,, p

o

s lqltov ate ť ")

Prijímatel' sociálnej služby:
viera zalubilová
Ul, 1.mája č.48
ZIatéMoravce
52600IlI04

meno a pl"iezvisko:
adresa tryalého pobytu:
mesto alebo obec:

rodné číslo:

SP 29 08 50
čísloposttdku o odkázanosti na sociólnu službu: 1082/2012
číslo ob či ans keho pr eukazu

:

Dodatok č.1 upravuje výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ciomácnosti na
základe Dodatku č.2, VZN mesta ZlatéMoravce č.4l20I1, v článku:

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia.

il.

Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskYujú
1. Sociálne služby uvedené v čl.
za úhradtr vo výške 1130 € za hodinu opatrovateťskej služby na záklaďe kalkulačnéholistu,
ktorý je prílohou tohto dodatku.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda úěinnosť16.01.2012.
O statné u stano veni a zmluvy zo stáv ajú ne zmenené.
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Dodatok č. 2
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 4551199l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov zo dňa 02.04,2012

Poskytovatel'sociálnej

v

služby: Mesto

zastúpení.

bankové

spojenie:,

čísloúčtu:

tČo:

ZlatéMoravce

Opatrovateťská služba
Rovňanova 3
953 01 ZlatéMoravce
Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 - 16210200
308676

(ďalej len,, poslrytovateť ")
/

Prijímatel' sociálnej služby:

priezvisko:
pobytu:
obec:

Viera Zalubtlová
meno a
Ul. 1.mája ě.48
adresa trvalého
zlatéMoravce
mesto alebo
čísloposudku o odkázanosti na sociálnu službu: 1082/2012

Dodatok č.2 upravuje rozsah a výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby v domácnosti
nazáklade žiadosti klient§, v článku

ilI.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
Rozsah služieb sa upravuje z 3 hod, denne na 4 hod. denne od 04. 09.2012

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spdsob jej určenia a platenia.
č1. il. Zmluvy oposkýovaní sociálnych služieb, sa
poskýujú za úhradu vo výške 1,30 € za hodinu opatrovateťskej služby, na základe
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku. Celková úhrada za poskýované
sociálne služby je stanovenána 114,40 € mesačne.

1. Sociálne služby uvedené v

poskl.tovaní sociálnych služieb sa vyhotoluje v dvoch vyhotoveniach.
Nadobúda účinnosťdňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Tento dodatok

o

Ostatné ustanovenia zmluvy zostáv ajú nezmenené.
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