
ZMLUVA č. S 2/2011/450 

o poskytovaní sociálnej sluţby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej 

sluţby 
 

 

Poskytovateľ sociálnej sluţby (ďalej len poskytovateľ) 

 

Názov: Obec Štiavnik č. 1350,013 55 Štiavnik 

Sídlo: ZpS a DSS  Štiavnik č. 764, 01355  

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce Štiavnik 

IČO:  00321672 

DIČ:  2020618567 

Bankové spojenie: VUB banka, pobočka Bytča 

Číslo účtu:2866042155/0200 

 

a 

 

2. Prijímateľ sociálnej sluţby ( ďalej len prijímateľ) 

 

Meno a priezvisko: Barbora Červencová 

Rodné číslo:  

Číslo OP alebo pasu:  

 Adresa trvalého pobytu:  

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydal: Obec Štiavnik č. 1350, 01355 

Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: ev. č.: 2010/0005  zn:164/2010 

Stupeň odkázanosti:  

 

 

Zákonný zástupca prijímateľa, alebo zákonom stanovený opatrovník (ďalej len zákonný 

zástupca alebo opatrovník) 

 

Meno a priezvisko: ––     

Rodné číslo: 

Číslo OP alebo pasu: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

a 

 

3. Prispievateľ na úhradu, rodičia alebo deti, iná osoba (ďalej len prispievateľ)* 

 

Meno a priezvisko: z vlastných úspor 

Rodné číslo:  

Číslo OP alebo pasu: 

Adresa trvalého pobytu:  

 

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* vypisuje sa iba v prípade, ak príjem prijímateľa sociálnej služby nepostačuje na úhradu za poskytované 

sociálne služby 

 



Uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 a ods. 9, 10 §73 

zákona NR SR 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) a § 62 a nasl. Zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine 

(ďalej len Zákon o rodine)*
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Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Poskytovanie sociálnej služby v súlade s §35 a § 38 zákona o sociálnych službách a so 

všeobecne záväzným nariadením Obce Štiavnik č. 2/2011 o poskytovaní sociálnych 

služieb v zariadení sociálnych služieb zriadené Obcou Štiavnik v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len VZN obce Štiavnik o poskytovaní sociálnych služieb). 

2. Výška úhrady za poskytované sociálne služby. 

3. Výška úhrady za poskytované sociálne služby platená prijímateľom. 

4. Výška úhrady za poskytované sociálne služby platená prispievateľom. 

                                                                                              

Čl. II 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŢBY 

 

1. Miesto poskytovania sociálnej sluţby: 

 

Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik 

(ďalej len zariadenie) v dvojlôžkovej izbe č. 3 (rozloha 17m
2
) 

 

2. Druh sociálnej sluţby: 

 

a) sociálne služby budú prijímateľovi poskytované v súlade s § 35 a § 38 ods. 1 a 2 zákona 

o sociálnych službách: 

 

Zariadenie pre seniorov: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostlivosť 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 osobné vybavenie 

 

Domov sociálnych služieb: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostlivosť 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 osobné vybavenie 



b) poskytovateľ popri činnostiach uvedených v bode 2 písmeno a) tohto článku bude 

vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných 

činností v Zariadení pre seniorov a DSS: 

 úschova cenných vecí 

 záujmová činnosť 

 pracovná terapia 

 

3. Forma sociálnej sluţby 

 

V súlade s § 13 bude prijímateľovi poskytovaná: 

 

3.1 Pobytová forma sociálnej služby ako: 

a) celoročná sociálna sluţba 

b) týždenná sociálna služba 

 

3.2 Ambulantná forma sociálnej služby 

 

4. Rozsah sociálnej sluţby 

 

V súlade s § 14 zákona o sociálnych službách bude prijímateľovi poskytovaná sociálna služba 

na čas: 

a) neurčitý 

b) určitý  

 

5. Deň začatia poskytovania sociálnej sluţby 

Poskytovateľ začne poskytovať sociálnu službu prijímateľovi dňom:  18. 04 2011 

 

Čl. III 

VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŢBY 

 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby je v súlade s VZN Obce Štiavnik č. 2/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb a platným cenníkom poskytovateľa: 

 

a) výška stravnej jednotky pre prijímateľa racionálnej stravy/deň   5,32 Eur 

b) úhrada za ubytovanie na 1 lôžku/deň      3,1875 Eur 

     denná sadzba – príplatok nad 8 m
2
       - - - -  

c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva/deň  1,305 Eur 

d) úhrada za nadštandardné služby        - - - -  

e) úhrada za služby, na poskytovaní ktorých sa dohodol poskytovateľ s prijímateľom - - - -  

f) úhrada za ďalšie činnosti          

Výška úhrady za poskytované sociálne sluţby spolu/deň   9,8125 Eur 

 

2. V prípade zmeny cien uvedených v Cenníku poskytovateľa, výška úhrady bude upravená 

písomným, číslovaným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

3. Prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli, že výška úhrady pri starostlivosti v 

zariadení, ktorá sa poskytuje celoročne, sa určuje podľa skutočných kalendárnych dní 

v danom mesiaci. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*
2
 § 62 a nasl. Zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len Zákon o rodine) sa použije len ak prispievajú rodičia 

alebo deti  
                                                                              



Čl. IV 

VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŢBY 

PLATENÁ PRIJÍMATEĽOM 

 

 

1. Výška úhrady platená prijímateľom v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách: 

a) výška stravnej jednotky pre prijímateľa   159,6 Eur/30 kalendárnych dní 

b) úhrada za ubytovanie     95,625 Eur/30 kalendárnych dní 

c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu  

     bielizne a šatstva      39,15 Eur/30 kalendárnych dní 

d) úhrada za nadštandardné služby     - - - - Eur 

e) úhrada za služby, na poskytovaní ktorých sa dohodol  

    poskytovateľ s prijímateľom     - - - - Eur 

f) úhrada za ďalšie činnosti      - - - - Eur 

 

Výška úhrady platená prijímateľom spolu       294,375 Eur/30 kalendárnych dní 

 

za poskytovanú sociálnu službu v zariadení. 

 

 

2. V prípade zmeny cien uvedených v Cenníku poskytovateľa, výška úhrady platená 

prijímateľom bude upravená písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Výška úhrady je splatná: 

a) pri nástupe do zariadenia v deň nástupu alikvotná časť úhrady na príslušný mesiac, 

b) v deň prijatia dôchodku za aktuálny mesiac 

 

Čl. V 

VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŢBY 

PLATENÁ PRISPIEVATEĽOM 

 

 

1. Výška úhrady platená prijímateľom v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách: 

a) výška stravnej jednotky racionálnej stravy pre prijímateľa ...................... Eur 

b) úhrada za ubytovanie     ...................... Eur 

c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu  

       bielizne a šatstva      ...................... Eur 

d)   úhrada za nadštandardné služby    ...................... Eur 

e)   úhrada za služby, na poskytovaní ktorých sa dohodol 

      poskytovateľ s prijímateľom     ...................... Eur 

f)   úhrada za ďalšie činnosti     ...................... Eur 

 

Výška úhrady platená prijímateľom spolu   ....................... Eur     

 

2. V prípade zmeny cien uvedených v Cenníku poskytovateľa, výška úhrady platená  

      prijímateľom bude upravená písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným oboma  

      zmluvnými stranami. 

 

 

 



3. Prispievateľ sa v zmysle ods. 9, 10, § 73 Zákona o sociálnych službách a § 62 a nasl.  

      zákona o rodine*
2
 podpisom na tejto zmluve zaväzuje prispievať prijímateľovi  

      mesačne sumou 00,0  Eur na úhradu za poskytované sociálne služby, a to priamo na 

účet poskytovateľa. 

 

4. Výška úhrady je splatná : 

a) pri nástupe do zariadenia v deň nástupu alikvotná časť úhrady na príslušný mesiac, 

b) v deň prijatia dôchodku za aktuálny mesiac 

 

Čl. VI 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

 

1. Práva a povinnosti prijímateľa 

 

1.1  Povinnosti prijímateľa 

 

a) platiť úhradu za poskytované sociálne služby uvedené v Čl. IV tejto zmluvy, 

b) v čase svojej povolenej neprítomnosti v zariadení je povinný platiť úhradu za 

ubytovanie. Túto úhradu platí len v tom prípade, ak voľné miesto nie je na čas jeho 

povolenej neprítomnosti obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ 

sa nedohodnú inak. 

c) v čase svojej nepovolenej neprítomnosti je povinný platiť úhradu za ubytovanie, 

stravovanie,  

d) písomne oznámiť poskytovateľovi zmenu príjmu alebo majetkových pomerov 

rozhodujúce pre určenie výšky úhrady platenej prijímateľom, najneskôr do 8 dní odo 

dňa oboznámenia sa s touto skutočnosťou a uzatvoriť s poskytovateľom dodatok  

k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava výšky úhrady platenej prijímateľom, 

e) zaplatiť náklady za spôsobenú škodu, ktorú spôsobil poskytovateľovi úmyselne alebo 

neúmyselne, 

f) je povinný zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia 

zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych službách ak 

si to poskytovateľ vyžiada, 

g) dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku poskytovateľa. 

 

 Práva prijímateľa 

 

a) prijímateľ v čase svojej povolenej neprítomnosti v zariadení neplatí úhrady za služby, 

za odborné, obslužné a ďalšie činnosti, s výnimkou ubytovania, kedy je jeho právo  

obmedzené (viď. bod 1.1 písm. b) tohto článku), 

b) má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej 

služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

c)   na nenarušovanie svojho obytného priestoru, okrem situácie, ktorá neznesie odklad 

a je nevyhnutný vstup na ochranu života, zdravia alebo majetku prijímateľa, ochranu 

práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku poskytovateľa, 

c) na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického alebo písomného 

kontaktu s osobou , ktorú si sám určí, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov 

s rodinou, komunitou a partnerských vzťahov. 

 

 



2. Práva a povinnosti poskytovateľa   

    

2.1. Povinnosti poskytovateľa 

 

a) poskytovať sociálne služby v súlade s touto zmluvou na odbornej úrovni, 

b) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, 

c) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti 

s poskytovaním sociálnych služieb prijímateľovi, 

d) zodpovedá za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb spôsobí 

zamestnanec poskytovateľa prijímateľovi, 

e)  v prípade, že z vážnych dôvodov nemôžu byť záväzky prijímateľa vysporiadané   

       je povinný písomne uznať svoje záväzky ku dňu ukončenia zmluvy.    

 

2.2 Práva poskytovateľa  

              

a) vstúpiť do obytného priestoru prijímateľa, ak nastane situácia, ktorá neznesie odklad 

      a je nevyhnutný vstup na ochranu života, zdravia alebo majetku prijímateľa, ochranu 

      práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku poskytovateľa, 

b) má nárok na náklady za spôsobenú škodu , ktorú mu spôsobil prijímateľ úmyselne  

      alebo neúmyselne.  

 

3. Práva a povinnosti prispievateľa   

 

3.1. Povinnosti prispievateľa 

 

- platiť prijímateľovi príspevok za poskytované sociálne služby uvedené v Čl. IV tejto       

  zmluvy, priamo na účet poskytovateľa 

- písomne oznámiť poskytovateľovi zmenu príjmu alebo majetkových pomerov 

rozhodujúce pre určenie výšky príspevku, najneskôr do 8 dní odo dňa oboznámenia sa  

s touto skutočnosťou a uzatvoriť s poskytovateľom dodatok k tejto zmluve, ktorého  

predmetom bude úprava výšky príspevku platenej prispievateľom. 

 

 Práva prispievateľa 

 

- prispievateľ má právo byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa    

plnenia tejto zmluvy, vrátane ekonomických nákladov spojených s poskytovaním 

sociálnych služieb prijímateľovi 

 

Čl. VII 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

 

1. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z dôvodov: 

 

a) z dôvodu hrubého porušenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní sociálnej 

pomoci uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom. Za hrubé porušenie sa považuje  

porušenie dobrých mravov, ktoré narúšajú občianske spolužitie, neplatenie dohodnutej   

úhrady za sociálne služby za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady 

a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, 



b) prijímateľ odmietne uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade,   

že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovania  

sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre   

poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu, 

d) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

 

2. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ povinný doručiť prijímateľovi 

písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je najviac 30 dní 

a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede prijímateľovi, alebo 

jeho zákonnému zástupcovi. 

3. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 

      Výpovedná lehota je najviac 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po do - 

       ručení výpovede poskytovateľovi. 

  

4. Prispievateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, ak prestane spĺňať 

podmienky na prispievanie podľa Čl. IV. bod 3 tejto zmluvy t.j. § 62 a nasl. zákona 

o rodine.*
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5. Táto zmluva môže byť ukončená aj dohodou o ukončení poskytovania sociálnych 

služieb, uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom na základe žiadosti 

prijímateľa. 

6. Dňom ukončenia zmluvy musia byť záväzky poskytovateľa voči príjemcovi za 

poskytovanie sociálnych služieb a záväzky prijímateľa voči poskytovateľovi 

vyplývajúce mu z Čl. IV. tejto zmluvy vysporiadané. 

7. Zmluva končí smrťou prijímateľa. 

8. Záväzky a pohľadávky prijímateľa voči poskytovateľovi, ktoré nebudú vysporiadané 

    a prijímateľ zomrie, uplatní poskytovateľ v konaní o dedičstve. 

9. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych službách. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží 

prijímateľ, alebo jeho zákonný zástupca alebo opatrovník, jedno vyhotovenie obdrží 

poskytovateľ a jedno vyhotovenie obdrží Obec Štiavnik. 

11. Táto zmluva môže byť menená len písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným 

oboma zmluvnými stranami. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpisujú. 

13. Poskytovateľ má právo v prípade úmrtia klienta zabezpečiť všetky činnosti 

nevyhnutné pri nakladaní s pozostatkami vrátane výberu pohrebnej služby, pokiaľ 

nebude všetky náklady spojené so starostlivosťou o zomrelého znášať prijímateľ, resp. 

jeho právni nástupcovia. 

14. Prijímateľ sociálnej služby si hradí lieky a poplatky za zdravotnícke služby sám. 

   

 V Štiavniku, dňa: 18.04 2011 

 

 

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

       starosta obce Štiavnik                                             prijímateľ, alebo jeho zákonný  

                                                                                                           zástupca  

 

 

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



              prispievateľ 


