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

 
 
 
Zmluva o úhrade pri poskytovaní sociálnej služby 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 
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: 
Obec Kotešová 
013 61 Kotešová 
Zastúpená: PhDr. Mgr. Mozolík Peter, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bytča  
Číslo účtu: 1713166451/0200 
IČO: 00321389 
 
 
 

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. 3/2012 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: 13.03. 2013, spisové číslo: ...........poskytnúť p. 
Márii Hvorčanovej 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 14. 03. 2013 do 31.12. 2013 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 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 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uhradiť rozdiel medzi 
 úhradou za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik. 

 
2. Finančné prostriedky podľa odseku 3.1. budú poukazované do 23. dňa bežného 

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

3. V  prípade zmeny výšky úhrady na základe zmeny právnych predpisov /VZN obce         
Štiavnik o poskytovaní soc. služieb/sa dané zmeny upravia dodatkom k zmluve 
o úhrade o  poskytovaní soc. služby. 



 
4. V prípade úmrtia  klientky  sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť vypravenie  a krytie  

jej  pohrebu, na  ktorý  si  menovaná  u nás  nezložila  finančné  prostriedky.   
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť pohľadávky za poskytnuté služby, ktoré vzniknú 
ZpS a DSS Štiavnik po ukončení jej pobytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 
 

Úhrada  
 

prispievateľa pri poskytovaní sociálnej služby 
 

 
 
 
Kalkulácia úhrad za pobyt a služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS 

Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 
 
 
 
Dôchodok: priemer 2012:  .......... Eur 
                         Eur 
 
Obslužné činnosti:            3,20 Eur/deň 
Strava:                    5,06 Eur/deň 
Bývanie – izba č.7:           3,50 Eur/deň  
Nadštandardné služby – elektrospotrebiče: 0,00 Eur 
 
 
 
Vypočítaná úhrada klienta:                 Eur/30 dní   
Vypočítaná úhrada prispievateľa:       Eur/30 dní 
 
Vypočítaná úhrada klienta:                 Eur /31 dní 
Vypočítaná úhrada prispievateľa:       Eur /31 dní 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 podpísania zmluvy obidvoma stranami. 
 
 
 
V Štiavniku dňa: 14.03.2013 
 
 
 
 
 
 
Podpis poskytovateľa sociálnej služby           Podpis objednávateľa sociálnej služby 
         Ing. Štefan Vároš                                                               PhDr. Mgr. Mozolík Peter 
             starosta obce                                                                                      starosta obce 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 

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



 
 
 
                                                                                                         Váž. pán 
                                                                                                          Ing. Vladimír Sadloň 
                                                                                                          starosta obce  
                                                                                                          013 41 Dolný Hričov 
 
 
Naša značka                              Vybavuje                                     č. telefónu                                         Štiavnik 
                                                  Pobijakova                0915 280 485   27.09.2011 
 
 
 
Vec: Dohoda o ukončení zmluvy 
 

Dohoda o ukončení zmluvy 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: 
Obec Dolný Hričov 
013 41 Dolný Hričov 
Zastúpená: Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce 
Bankové spojenie: Dexia banka Žilina 
Číslo účtu: 0261873002/5600 
IČO: 00321257 
     Čl.1 
    Predmet zmluvy 
 
1.Poskytovateľ a objednávateľ sociálnej služby sa touto zmluvou dohodli na ukončení zmluvy 
o úhrade ekonomicko oprávnených nákladov zo dňa: 30.03.2011, spisové číslo OS/02/2011 
pre p. Vincenta Dudoňa, trvale bytom Na Imranovec č. 89, Dolný Hričov. Platnosť a účinnosť 
zmluvy končí dňa: 30.09.2011 
 
    Čl.II 
   Ekonomické vyrovnanie 
 
1.Zmluvné strany sa uzavretím tejto zmluvy dohodli na vysporiadaní vzájomných pohľadávok 

v zmysle vyúčtovania ekonomicko oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby, 
ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

 



2.Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť záväzky v zmysle vyúčtovania najneskôr do 15 dní od 
podpisu tejto zmluvy. 

 
Čl.3 

 

V. 
Záverečné ustanovenia 

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

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

so súhlasom obidvoch strán. 
 

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

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

 
 
V Štiavniku dňa: 27.09.2011 
 
 
Podpis poskytovateľa sociálnej služby           Podpis objednávateľa sociálnej služby 
         Ing. Štefan Vároš                                                               Ing. Vladimír Sadloň 
             starosta obce                                                                                      starosta obce 

 
 
  
 
 
Kalkulácia úhrad za pobyt a služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS 

Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 
 
 
 
 
Dôchodok:   421,90 Eur  
Obslužné činnosti: 
Strava   159,6      Eur 
Bývanie – izba č.25 149,625    Eur  
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 39,15 Eur 
Nadštandardné služby – elektrospotrebiče:  
 
Vypočítaná úhrada klienta: 348,375 Eur/30 dní 
Úhrada prispievateľa: 267,515 Eur/30 dní 
 
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 
                                                                                     
 
 
 
Suma bežného rozpočtu z roku 2011:  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                           8.4. 2011     
 
 
 
 
Vec: Kalkulácia úhrad za pobyt a služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS 

Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 
 
 
 
 
Dôchodok:   421,90 Eur  
Obslužné činnosti: 
Strava   159,6      Eur 
Bývanie – izba č.25 149,625    Eur  
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 39,15 Eur 
Nadštandardné služby – elektrospotrebiče:  
 
 
Vypočítaná úhrada klienta: 348,375 Eur/30 dní   
Vypočítaná úhrada prispievateľa: 267,515 Eur/30 dní 
 
Vypočítaná úhrada klienta: 359,98/31 dní 
Vypočítaná úhrada prispievateľa: 255.91/31 dní 
 
 Na účet poskytovateľa soc. služby ku dňu: 27.09.2011 nebola zaslaná úhrada za ekon. 
oprávnené náklady pri poskytovaní soc. služby v sume: 

 
  august:   255.91 Eur/31 dní 
 september:   267,51 Eur/30 dní 
  
 spolu:   523.42 Eur 
 
 
pohľadávka prispievateľa       532,42 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                                                                                                                                      


