
 
OBEC ŠTIAVNIK 
ŠTIAVNIK č. 1350, 01355 ŠTIAVNIK 
Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 

 
 
 
Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorená v zmysle § 71 ods. 6 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 medzi: 
 
Poskytovateľ sociálnej služby: 
Obec Štiavnik 
Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 
Zastúpená: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 2866042155/0200 
IČO: 321672 
 
 
Objednávateľ sociálnej služby: 
Ďurkovský Jozef 
Zastúpená:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: 
IČO:  
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
 
 

1. Predmetom zmluvy je 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a VZN Obce Štiavnik č. 2/2011 o poskytovaní starostlivosti v zariadení pre 
seniorov a DSS Štiavnik a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované v Zariadení pre seniorov Štiavnik a DSS Štiavnik, č. 764, pri poskytovaní 
sociálnej služby. 

 
 

II. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na 

poskytnutie sociálnej služby zo dňa: 16.06. 2011, spisové číslo: ,vydané ŽSK  
poskytnúť p. V. D. nar., trvale bytom, nevyhnutné služby: 

 
 
 
 



odborné: a) základné sociálne poradenstvo 
                b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
               c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
                d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení 
                e) pracovná terapia 
 
Obslužné:  a) ubytovanie 
                   b) stravovanie 
                   c) upratovanie 
                   d) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 
Ďalšie činnosti: a) osobné vybavenie je vybavenie, za ktoré sa považuje osobné šatstvo,  
                                    osobná obuv a hygienické potreby 
                           b) úschova cenných vecí 
 

2. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na dobu určitú 
od 01.01. 2012 do 31.12. 2012 s možnosťou jej predĺženia. 

 
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti obce alebo 

vyššieho územného celku preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov 
poskytnutých podľa odseku 6 § 71 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. 

 
4. Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec alebo vyšší územný celok 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne 
uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 8 ods. 3 
a 4 sa považuje za splnenú. 

 
 

III. 
Povinnosti objednávateľa sociálnej služby 

 
1. Objednávateľ sociálnej služby sa zaväzuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách § 71 ods. 6  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
uhradiť rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou 
za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik. 

 
2. Finančné prostriedky podľa odseku 3.1. budú poukazované do 10. dňa bežného 

mesiaca na účet Obecného úradu Štiavnik, č. účtu: 2866042155/0200 
 
 

 
 
 
 
 
 



IV. 
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby 

 
1. Ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo 

svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v inej obci alebo u 
poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší 
územný celok, obec alebo vyšší územný celok, uhrádza poskytovateľovi sociálnej 
služby ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby.      
Pri spôsobe úhrady za starostlivosť v zariadení pre seniorov  a DSS Štiavnik sa 
postupuje podľa 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 so všeobecne záväzným nariadením Obce Štiavnik. 
Výška úhrady za sociálnu službu môže byť najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov.                                  

  
                                      
Ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 
platu  a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 

b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie 
a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 

c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných 
cestách,  

d) energie, vody a komunikácie, 
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov, 
f) dopravné, 
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo 

ich častí a riešenia havarijných stavov, 
h) nájomné na prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, 
i) služby, 
j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej 

služby podľa osobitného predpisu. 
 

2.  Výška ekonomicky oprávnených nákladov v Zariadení pre seniorov a DSS 
Štiavnik na rok 2012 na jedného klienta mesačne predstavuje 615,89 Eur na 
základe prílohy č. 1. Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na jedného 
obyvateľa. 
Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od 
bežných výdavkov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
3.  Úhrada za sociálne služby bez stravy uvedená v čl. II tejto zmluvy sa poskytuje vo 

výške 120 EUR  mesačne a strava v sume 165 Eur na základe prílohy č. 2 Úhrada za 
poskytované služby v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 

 
 
 



4. Rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou za poskytované sociálne 
služby v roku 2012 si obec Štiavnik nebude/bude uplatňovať z dôvodu štátom 
poskytnutej/neposkytnutej dotácie. 
Rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou za sociálnu službu si 
obec Štiavnik začne uplatňovať od príslušnej obce alebo vyššieho územného celku, 
ktorý požiadal o poskytnutie sociálnej služby pre obyvateľa príslušnej obce od 
obdobia, od ktorého nebude obci Štiavnik priznaná dotácia štátom, resp. najneskôr od 
1.1.2012 v plnej výške rozdielu, resp. jej pomernej výške v závislosti od situácie, ktorá 
nastane. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom poskytovateľ obdrží jedno 

vyhotovenie, druhé vyhotovenie obdrží objednávateľ sociálnej služby. 
 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len na základe písomného dodatku 

so súhlasom obidvoch strán. 
 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia  zmluvy  na internetovej stránke 
poskytovateľa. 
 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

 
 
V Štiavniku dňa: 01.01.2012 
 
 
 
 
 
 
Podpis poskytovateľa sociálnej služby           Podpis objednávateľa sociálnej služby 
         Ing. Štefan Vároš                                                               Ďurkovský Jozef 
             starosta obce                                                                                       

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Príloha č. 1 
 

OBEC ŠTIAVNIK 
Štiavnik č. 1350, 01355 Štiavnik 
Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 

 
 
 
 
 
Naša značka                              Vybavuje                                     č. telefónu                                         Štiavnik 
                                                  Pobijakova                0915 280 485    01.01. 2012 
 
 
 
 
 
VEC: Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na jedného klienta za rok 2012    
 
 
 
 
Suma bežného rozpočtu z roku 2012:  147 815 Eur 
+ ročný odpis hmotného majetku za rok 2011: 
 
Celkom: 147 815 Eur   147 815 : 12 = 12 317,9166 Eur 
 
 
 
Celkom ekonomicky oprávnené náklady na 1 mesiac: 12 317,9166 Eur 
 
 
 
 
Celkom ekonomicky oprávnené náklady na mesiac na jedného klienta: 615,89 Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Štefan Vároš 
                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

OBEC ŠTIAVNIK 
Štiavnik č. 1350, 01355 Štiavnik 
Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 

 
 
 
Naša značka                            Vybavuje                                                  č. telefónu                                     Štiavnik 
             Pobijakova               0915 280 485                           01.01.2012     
 
 
 
 
Vec: Kalkulácia úhrad za pobyt a služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS 

Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 
 
 
 
Dôchodok:   Eur  
Obslužné činnosti: 
Strava   165      Eur 
Bývanie – izba č.3 120   Eur  
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 39,15 Eur 
Nadštandardné služby – elektrospotrebiče:  
 
 
Vypočítaná úhrada: Eur/30 dní 
Vypočítaná úhrada prispievateľa: Eur 
 
Iné služby: 
 
a, základné sociálne poradenstvo – bezplatne 
b, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – bezplatne  
c, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – bezplatne  
d, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení – bezplatne  
e, pracovná terapia – bezplatne  
f, osobné vybavenie – bezplatne  
g, úschova cenných vecí – bezplatne 
h, záujmová činnosť – bezplatne  
 
Kalkulácia je prepočítaná na 30 kalendárnych dní v mesiaci a je v súlade s VZN Obce 
Štiavnik č. 2/2011 o poskytovaní starostlivosti v zariadení pre seniorov a o spôsobe určenia 
úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS 
Štiavnik č.764, pri poskytovaní sociálnej služby. 
 
 
 
                                                                                     Ing. Štefan Vároš 
                                                                                          starosta obce                                                                                                                                      


