
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorená v zmysle § 7 4 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 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 

v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!") 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
Číslo zmluvy: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Opatrovateľská služba pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 01 Zlaté Moravce 

Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422-16210200 
308676 

Terézia Hargašová 
Ul. l .mája č . 51 
Zlaté Moravce 
194412015102 

1. 

Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe 
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. 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 sociálne služby podľa§ 58 zákona č . 448/2008 Z.z. 
Donášku obedov do domácnosti. 



III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou. 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 

Donášku obedov do domácnosti - 22 x mesačne. 

IV. 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste jeho trvalého bydliska 
na Ul. 1. mája č.51, PSČ: 953 01, Zlaté Moravce. 

v. 

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok. 
2. Opatrovateľská služba sa začína poskytovať dňa: 10.04.2015. 

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 
0,50 € za dovoz jedeného obeda na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy. 

2. Úhrada sa určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce 
č. 4/2011, a dodatkov, citovaného VZN. 
Celková výška úhrady za poskytnutie sociálnych služieb podľa tejto zmluvy v danom 

mesiaci bude určená poskytovateľom vo Výmere o výške úhrady za sociálnu službu 
(ďalej ako „Výmer") a to podľa skutočne poskytnutého rozsahu sociálnej služby (t.j . podľa 
počtu hodín, resp. úkonov) v danom mesiaci. 

3. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť prevodom na účet 
poskytovateľa uvedený vo Výmere alebo do pokladnice Mestského úradu, najneskôr do 20. 
dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania prijímateľa s úhradou za poskytnutie 
sociálnej služby, má poskytovateľ právo účtovať si úrok z omeškania vo výške stanovenej 
osobitnými predpismi. 
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presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto 
zmluvy, 

d) 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 

e) ak je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o 
poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú 
nevýhodu, 

f) prevádzka 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 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe 
žiadosti podanej poskytovateľovi. 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 1 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. 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 
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