
 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2018 
 

Uzatvorená podľa § 74 odst. 2 písm d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zmysle 

ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ sociálnej služby:   Obec Zámutov  

So  sídlom:     09415 Zámutov 434 

V zastúpení:    Dudom Stanislavom –starostom obce 

IČO:     00332968 

DIČ:     2020631943 

Číslo účtu:     VUB -16324632/0200 

      Prima banka  3603138002/5600 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

Prijímateľ sociálnej služby: 

 

Meno a priezvisko:   Anna  Svatová 

Dátum narodenia :   Bytom:     Zámutov  356 

 

Č. rozhodnutia  o odkázaností na sociálnu službu179/2012-002 a ďalších  právoplatných rozhodnutí 

po opätovnom posúdení zdravotného stavu 

(ďalej len prijímateľ) 

 

Čl. II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať prijímateľovi sociálnu 

službu, na základe posudku o odkázaností na sociálnu službu vzdaného mestom a záväzok 

prijímateľa poskytnú službu prijať.  

2. Účelom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 369/1990 Zb 

o obecnom zriadení v platnom znení v spojením § 74 a § 41 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 a Všeobecne záväzných nariadením Obce Zámutov č. 45/2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú 

službu v obci Zámutov 

 

Čl. III. 

Druh poskytovanej sociálnej služby  

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu- opatrovateľskú službu na 

riešenie nepriaznivého zdravotného stavu z dôvodu, že nie je schopný sám  o seba sa postarať. 

 

Čl. IV 

Vecný rozsah a forma poskytovania sociálnej služby 

 

Sociálna služba sa bude poskytovať formou terénnej opatrovateľskej služby v prirodzenom 

prostredí prijímateľa v pracovné dni pondelok až piatok v nasledovnom rozsahu: 

 

 



Sebaobslužné  úkony 

a/:Hygiena 

-osobná hygiena 

(hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, nechty,  strihanie na rukách  nohách)                    

-celkový kúpeľ          

b/ Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu  

-obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)     

d/ Obliekanie , vyzliekanie 

-výber oblečenia         

e/ Mobilita a motorika  

- Sprievod pri chôdzi po rovine a po schodoch     

- Pomoc pri manipulácii s predmetmi napr.zapín.gombikov      

 B: úkony starostlivosti  o svoju domácnosť  

a/ nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru     

b/príprava jedla, varenie zohrievanie jedla      

d/umytie riadu          

e/bežné upratovanie v domácnosti       

f/obsluha bežných domácich spotrebičov      

g/starostlivosť o bielizeň(pranie žehlenie)      

h/starostlivosť o lôžko         

i/ vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby     

k/ďalšie jednod. úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti    

C: Základné sociálne aktivity  

a/ sprievod 

-na lekárske vyšetrenie         

-vybavovanie úradných záležitosti        

D: Dohľad  pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít  

-potreba dohľadu         

 

Rozsah poskytovaných úkonov: 4 hodín  denne ,88 hodín mesačne  

Čl. V. 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

Sociálna služba sa bude prijímateľovi poskytovať v domácnosti opatrovaného v pracovné dni 

pondelok  až piatok. 

Čl. VI. 

Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby 

Sociálna služba bude poskytovaná od    01.2.2017             na neurčitý čas 

Čl. VII 

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby 

1. Sociálna služba uvedená v čl. IV. Sa poskytuje za úhradu podľa príjmu prijímateľa a jeho 

majetku v zmysle VZN č. 45/2009 a jeho dodatku č. 1/2016 zo dňa 05.05. 2016 nasledovne: 

-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

Výška  úhrady 0,50€ za hodinu poskytovanej služby2,00€ za deň 

Úhrada v kalendárnom mesiaci v prepočte na 22 pracovných dní 

    Spolu: 44,00€ mesačne, 

 pričom úhrada za skutočne poskytnutú službu je špecifikované v odst- 3 tohto článku zmluvy. 

2. Spôsob určenia úhrady je uvedený vo výpočtovom liste 

3. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za skutočné poskytnutú sociálnu službu podľa 

zodpovedajúceho  stupňa odkázanosti a počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby 

najneskôr do 20 dňa nasledujúceho kalendárneho    mesiaca, úhradu je povinný zaplatiť do 

pokladne obce  poskytovateľa. 

4. Prijímateľ je povinný písomne ohlásiť do 8 dní každú zmenu skutočnosti rozhodujúcich 



Na trvanie  odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v príjmových a majetkových pomerov 

rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, 

poskytovateľ a prijímateľ sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby. 

6.Úhrada za sociálnu službu podľa čl. VII sa zvyšuje v súlade so VZN obce o poskytovaní 

opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu obce 

Zámutov. 

7. Nezaplatené úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávkou obce, ktorá sa uplatňuje 

v konaní o dedičstve. 

 

Čl. VIII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby 

a spolupracuje s rodinnou prijímateľa sociálnej služby. 

2. 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na 

trvanie odkázanosti na sociálnu službu- inak poskytovateľ rozhodne o je zániku. 

3.Prjímateľ  je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa opätovného posúdenia zdravotného 

stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych službách. 

 

Čl. IX. 

Skončenie poskytovania opatrovateľskej služby 

 

1.Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ak: 

a/  prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve  najmä ak nezaplatí dohodnutú 

úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace. 

b/ prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 Zákona o sociálnych  

službách. 

c/ obec rozhodne o zániku odkázanosti občana za sociálnu službu, výpovedná lehota 30 dní od  

doručenia výpovede prijímateľovi. 

2. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek 

aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je 30 dní od doručenia výpovede 

poskytovateľovi. 

3. K zániku zmluvy o poskytovaní sociálnej služby dochádza smrťou prijímateľa sociálnej 

služby. 

4. K zániku zmluvy o poskytovaní sociálnej služby môže dôjsť aj dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu možno meniť len dodatkami k nej podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Vzťahy  neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 

546/2010 Z.z povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke obce. 

5.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dní jej zverejnenia. 

6. Zmluva  je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia 

a prijímateľ  jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve v zmysle 

zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 



8. Zmluvné strany vyhlasujú. Že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto  nebola 

zatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentičnosť zmluvy 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

 

V Zámutove dňa    

 

 

 

Poskytovateľ       Prijímateľ 

 

 

 

.............................................    ................................... 

Duda Stanislav 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


