
ZMLUVA č. 01/1717/2011/08-To-85 o poskytovaní sociálnej služby,
uzatvorená v zmysle zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisova v súlade s ustanovením §51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších právnych predpisov

ČI.l
Zmluvné strany

l. Poskytovate!' sociálnej služby:

Názov: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zastúpený: Ing. Ján Rybárik
IČO: 321575
DIČ: 2020637102
1?ankové spojenie: VÚS,a.s. Rajec
Císlo účtu: 23621432/0200
(ďalej len "poskytovateI''')

a

I. Prijimate!' sociálnej služby:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Číslo OP:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len "prijímate!''')

Anna.

, 015 Ol Rajec

uzatvárajú podľa ustanovenia § 74 zákona NR SR Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

túto zmluvu:

Čl. II
Predmet zmluvy

I. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o
sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj 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 v znení neskorších predpisov.



2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať druh, formu, a rozsah sociálnej služby určený

v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu č. Ol/l 71 7/201 I/OS-To, zo dňa 03.08. 2011,
vydaného Mestom Rajec.

ČI. III
Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné sociálne služby:
opatrovateľská služba

Čl. IV
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

l. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:

ČASŤ I - Sebaobslužné úkonv:

ČASŤ II - Úkony starostlivosti o svoju domácnost'

ČASŤ III - Základné sociálne aktivity

ČASŤ IV - Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnost'
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít / ďalej len dohľad/

,

Čl. V
Deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania služby

.ilila služba sa začina poskytovaťodo dňa 30.08. 2011.
.da služba sa poskytuje na dobu určitú - do doby zániku odkázanosti na sociálnu

.L:bu.
ČI. VI

Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálna služba sa bude poskytovať občanovi v Meste Rajec



ČI. VII
Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia

I .Prijímateľ sociálnej služby z výšky svojho príjmu, ktorý celkovo činí € je povinný
platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu a to nasledovne:
V Zmysle VZN Mesta Rajec č. 2/2009 a Dodatku č. I k príslušnému VZN je stanovená výška
úhrady: 0,50€/l hodina. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za jej poskytovanie zaplatiť

najneskôr do IS. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni Mesta Rajec.

Celková suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu predstavuje:
počet hodín úkonov 2 x 0,50 € x počet dní poskytovanej služby mesačne / 21/t.j.
21,OO€.

2. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi zostať mesačne zjeho
príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej osobitným predpisom.

3. Prijímateľ je povinný uhrádzať poskytovateľovi mesačnú úhradu za príslušný kalendárny
mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do IS. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

ČI. VIII.
Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu

Prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli, že ak sa zmenia skutočnosti

rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

Čl. IX
Odstúpenie od zmluvy

I.Dohodou zmluvných strán písomnou formou a podpísaním dohody obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
3. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b)prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VII. tejto zmluvy za čas dlhší ako
tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VII. tejto zmluvy,
d) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona č.

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511 991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
4. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi

písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.



Čl. X
Prerušenie poskytovania sociálnej služby

l. Prijimateľ sociálnej služby môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na
základe žiadosti podanej poskytovateľovi .Po dohode s poskytovateľom soc. služby počas

prerušenie nebude úhrada za OS požadovaná.

ČI. XI
Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu

1. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa §73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom
podnikani v znení neskorších predpisov je vo výške . _€ mesačne.

2. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu ,skúma sa schopnosť rodinných príslušnikov platiť túto úhradu,
alebo môže úhradu za sociálnu službu, alebo je časť platiť aj iná osoba.
3. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť a táto nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie,
nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa
uplatňuje v konaní o dedičstve.

Čl. XII
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k
posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začleneniedo
spoločnosti.

2. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu,
telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si
sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a
udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.

3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa

sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou
pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného prostredia
alebo komunitného prostredia.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa

individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § IO 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 pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.
6. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.
7. Prijímateľ je povinný oznámiť do ôsmich dni zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na
trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v



príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociál nu službu.
8. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi omámiť výšku svojich príjmov a čestným

vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásíť zmeny vo výške príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie swny úhrady za sociálnu službu.

ČI. XIII

Záverečné ustanovenia

I. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia
ustanoveniami Občíanskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2. Platnosť tejto zmluvy možno ukončiť:

a) uplynutím doby poskytovania soc. služieb
b) dohodou zmluvných strán písomnou formou a podpísaním dohody obidvoma zmluvnými
stranami
c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany
d) odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa soc. služieb, ak prijímateľ soc. služieb
neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä ak neplatí dohodnutú čiastku

úhrady za poskytované služby
e) dľíom úmrtia prijímateľa sociálnych služieb
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho I obdrží príjímateľ a I poskytovateľ.

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so
súhlasom obidvoch strán.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
6. Prijímateľ sociálnej služby svojim podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov
uvedených v tejto zmluve podľa zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili,
že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu
neuzatvoríli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Rajci dňa: 16.08. 20 II

\
prijímatel


