
ZMLUVA o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2011

uzatvorená v zmysle 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 

predpisov a v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších právnych predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ sociálnej služby:

Názov: Mesto Stará Turá 
Sídlo:     Stará Turá, ul.SNP 1/2
Zastúpený:  Ing. Ján Kišš, primátor mesta   
IČO:   312 002
DIČ:    2020381990
Bankové spojenie: VÚB Stará Turá
Číslo účtu:   20622202/0200
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

1.2 Prijímateľ sociálnej služby:

Meno a priezvisko: E. V.
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 74 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
túto zmluvu:

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu – opatrovateľskú 
službu na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným 
samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa zaväzuje prijať túto 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.



2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať druh  a formu sociálnej služby určenú v rozhodnutí 
o odkázanosti na sociálnu službu č. 1518 /2011 zo dňa 22.7.2011, ktoré vydalo Mesto Stará 
Turá 

Čl. III

Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné sociálne služby: poskytovanie sociálnej 
služby formou opatrovateľskej služby pre fyzickú osobu,  ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby z dôvodu riešenia nepriaznivého zdravotného a sociálneho stavu.

Čl. IV

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou v byte prijímateľa .

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:
    - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a ktorá je odkázaná 
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona č.448/2008 Z.z.

                                                                                                                                        
Čl. V

Deň začatia poskytovania sociálnej služby

1. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 1.7.2011.
                                                                                            
                                                                                                                

Čl. VI

Čas  poskytovania sociálnej služby

1. Sociálna služba sa poskytuje na  neurčitý čas tj. Od 1 .7 .2011 do zrušenia zmluvy.

Čl. VII

Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálna služba – opatrovateľská služba  sa bude  poskytovať prijímateľovi v jeho 
domácnosti. 



Čl. VIII

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej  platenia

1. Prijímateľ sociálnej služby z výšky svojho príjmu ( dôchodok + bezvládnosť + dávka 

v hmotnej núdzi),  ktorý činí 661,30 € je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu 
službu  v zmysle VZN  Mesta Stará Turá č.6/2007 a to nasledovne: 

                                                                           
                                                                                  Sadzba/úkon    Počet úkonov mes.     Spolu                                                                                                                                                                

1. Nevyhnutné životné úkony:  

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, 
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri  
presune na vozík a  z vozíka na lôžko a z lôžka, 
pomoc pri použití WC         0,50€/hod.

b) kúpanie vrátane umytia vlasov                           0,67€/úkon                     

c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného 
teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pití     0,34 €/úkon                21 x                            7,14 €

e) dohľad                              0,50 €/hod.                 
                                                                                              
2. Nevyhnutné práce v domácnosti:

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie 
popola, donáška vody, kúrenie vo vykuro-
vacích telesách a ich čistenie    0,50 €/úkon

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti 
súvisiace s prevádzkou domácnosti                       0,67 €/úkon                     8x                            5,36 €

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti          1,66 €/hod.                      4x    6,64 €                  

d) príprava a varenie raňajok, obeda, príp. 
olovrantu al. večere  0,67 €/úkon

 e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej 
bielizne a  ostatnej bielizne                        0,34 €/ 1 kg

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

a) sprievod na lekárske vyšetrenie v rámci
mesta, vybavenie úradných záležitostí,  
sprievod na kultúrne a na iné  verejné
podujatia                                                               podľa potreby                 

0,67 €/úkon                    4x                             2,68 €    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------–––
CELKOM  K ÚHRADE :                                                                                               21,82 €



Celková suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu predstavuje maximálne 21,82 € 
mesačne. Vyúčtované budú iba skutočne poskytnuté úkony v danom mesiaci.

2. Prijímateľ je povinný a zaväzuje sa uhrádzať poskytovateľovi mesačnú úhradu a to do 
konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 
10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne Mesta Stará Turá , alebo šekom na
účet Mesta Stará Turá.

3. Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej 20% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej 
osobitným predpisom.

Čl. IX

Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu

Prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli, že ak sa zmenia skutočnosti 
rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby.

Čl. X

Dôvody odstúpenia od zmluvy

1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 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 nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VIII. 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 VIII. tejto zmluvy,
c) 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
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi 
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.



Čl. XI

Prerušenie poskytovania sociálnej služby 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe žiadosti 
podanej poskytovateľovi
2.Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu iba za činnosti, ktoré boli skutočne vykonané 
poskytovateľom sociálnej služby .

Čl. XII

Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu 

1. 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 0,- EUR mesačne.
2. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo je časť platiť aj iná osoba. 
3. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť a táto nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, 
nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa 
uplatňuje v konaní o dedičstve

Čl. XIII

Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. 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. 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 
3. 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.
4. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške 
a v termíne splatnosti.
5. Prijímateľ je povinný oznámiť  do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na 
trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v 
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za 
sociálnu službu.
6. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným 
alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na 
poskytovanie sociálnej služby.



7. 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.

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 1 poskytovateľ.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so 
súhlasom obidvoch strán.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
5. Prijímateľ sociálnej služby svojim podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov 
uvedených v tejto zmluve podľa zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili, 
že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu 
neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

         Ing.Ján Kišš E.V.                               
      primátor mesta  prijímateľ soc. služby         

                

V Starej Turej dňa 22.7.2011




