
 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších prepisov (ďalej len ako „zákon") 

Poskytovateľ sociálnej služby: 

Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor 

Sídlo: Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 DIČ: 2021339463 

(ďalej len ako „poskytovateľ") 

 

číslo odkázanosti na sociálnu sluţbu: 5/2011 
(ďalej len ako „prijímateľ") 

I.  

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať opatrovateľskú siuţbu na základe posudku 

Mestského úradu v Ţiari nad Hronom o odkázanosti na sociálnu siuţbu. Prijímateľ sa zaväzuje 

prijať opatrovateľskú sluţbu a dodrţiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o 

sociálnych sluţbách. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon"). 

II.  

Druh poskytovanej sociálnej služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podľa § 12 ods. 1) písm. c) opatrovateľskú sluţbu na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. 

III.  

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

1. Opatrovateľská sluţba sa poskytuje terénnou formou - 6 hodín denne. 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať nasledovné činnosti: 

sebaobsluţné úkony: pomoc pri osobnej hygiene, celkovom kúpeli, stravovaní 

a dodrţiavaní pitného reţimu, základných biologických úkonoch: 

sprievod na toaleatu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po 

toalete, ochrana osobnej bielizne, pomoc pri obliekaní vyzliekaní, 

obúvaní, vyzúvaní, úkony mobility a motoriky: sprievod pri chôdzi, pomoc 

pri vstávaní z lôţka, úkony starostlivosti o domácnosť: nákup potravín - 

príprava jedla, zohrievanie jedla, 

umytie riadu a podlahy, umytie a dezinfekcia sociálnych zariadení, 

starostlivosť o lôţko, základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenia, predpis liekov 

IV.  

Miesto poskytovania sociálnej služby 

1. Sociálne sluţby sa budú poskytovať prijímateľovi v meste Ţiar nad Hronom a to na adrese 

prijímateľa, uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ sociálnej služby: 

965 01 Ţiar nad Hronomo 



v.  
Čas poskytovania sociálnych služieb 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom jej účinnosti. 

VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Sociálne sluţby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu. Výška úhrady je určená Všeobecne 

záväzným nariadením Mesta Ţiar nad Hronom č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych sluţieb. Výška úhrady za  

2. opatrovateľskú sluţbu, poskytnutú prijímateľovi v jednotlivých mesiacoch, bude vypočítaná na základe skutočne 

poskytnutých úkonov. 

3. Úhradu za poskytované sociálne sluţby je prijímate!' povinný uhradiť v hotovosti do pokladne mestského úradu, 

alebo na účet Mesta Ţiar nad Hronom, číslo účtu 14621422/0200, vedený v banke VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad 

Hronom, variabilný symbol 3333, konštantný symbol 308, doplňujúci údaj priezvisko, za kalendárny mesiac, v 

ktorom sa sluţby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

4. Úhrada za sociálne sluţby uvedené v čl. III. tejto zmluvy môţe byť zmenená len v prípade zmeny Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Ţiar nad Hronom č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych sluţieb. 

5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu sluţbu podľa § 73, poskytovateľ sociálnej 

sluţby a prijímateľ sociálnej sluţby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej sluţby. 

6. Ak podľa ustanovenia § 73 ods. 1 zákona nevznikne prijímateľovi sociálnej sluţby povinnosť platiť úhradu za 

sociálnu sluţbu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej sluţby 

zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu sluţbu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej sluţby, ktorá 

sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

7. Výšku úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej sluţby určuje Mesto Ţiar nad Hronom vo výške 0,70 € za 1 

hodinu poskytovanej sluţby. 

VII. 

Práva a povinnosti zúčastnených strán 

1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej sluţby, ktorá umoţňuje 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. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu sluţbu v poskytovateľom stanovenej výške a v termíne splatnosti. 

3. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Mestu Ţiar nad Hronom do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach 

rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu sluţbu a poskytovateľovi sociálnej sluţby zmeny v príjmových 

pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu sluţbu. 

4. 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 sluţbu. 

5. Prijímateľ je povinný na výzvu Mesta Ţiar nad Hronom zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného 

posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych sluţbách. 

VIII. 

Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

1. Prijímateľ môţe písomne odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie je účinné dňom jeho 

doručenia poskytovateľovi.  



2. Poskytovateľ sociálnej sluţby môţe jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej sluţby, ak: 

a) prijímate!' opakovane porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve, 

b) prijímate!' nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako tri mesiace alebo 

platí len časť dohodnutej úhrady a dlţná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady 

uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, 

c) prijímate!' sociálnej sluţby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov 

3. Zmluvný vzťah zaloţený touto zmluvou zaniká dňom uvedeným v Rozhodnutí o zániku odkázanosti prijímateľa na 

sociálnu sluţbu. 

IX.  

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 

1. Prijímateľ môţe poţiadať o prerušenie poskytovania sociálnych sluţieb na základe ţiadosti podanej poskytovateľovi. 

X.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 07.02.2011, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle poskytovateľa. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho jeden rovnopis obdrţí prijímateľ a dva rovnopisy poskytovateľ. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe kaţdá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane zmenu adresy pre 

doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti alebo pri inak zmarenom doručení (napr. pri dočasnej 

neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky ....) sa zásielka povaţuje za doručenú momentom jej 

vrátenia späť k odosielateľovi. 

5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve moţno vykonať len a na základe písomného dodatku so súhlasom obidvoch strán. 

6. Vzájomné práva a povinností zmluvných strán bliţšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia najmä 

ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších prepisov a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tejto zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

V Ţiari nad Hronom, 04.02.2011 

; 

Mgr. Ivan Černaj, primátor  

Mesto Ţiar nad Hronom 

 

Podpísané Podpísané 


