,

OBEC KOSTOLNÉ
916 13 Kostolné č.1

ZMLUVA
o poskytovaní opatrovateľskej sociálnej služby terénnou formou
uzatvorená podľa ustanovenia § 74 a nasl., v nadväznosti na § 80 písm. h) bod 1 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 (ďalej len „zákon“)
(ďalej v texte len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. Poskytovateľ sociálnej služby:
Názov: Obec Kostolné
Sídlo: Kostolné č.1
Štatutárny zástupca: Miroslav Cibulka
(ďalej v texte len „poskytovateľ“)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko: …………….
Rodné číslo: …………….
Dátum narodenia: ………….
Adresa pobytu: …………..
(ďalej v texte len „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spolu v texte len „zmluvné strany“)
Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Poskytovateľ podľa tejto zmluvy poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č.
448//2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnych službách“).

Čl. III
PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby podľa zákonu o sociálnych
službách § 41 - opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) za úhradu.
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Čl. IV
DRUH A FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.

Druh sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách § 12 odst. c): poskytovanie
sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku – opatrovateľská služba.

2.

Forma sociálnej služby podľa zákonu o sociálnych službách § 13 odst. 3): terénna
sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí alebo v jej
domácom prostredí.

Čl. V
VECNÝ ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.

Sociálna služba sa bude poskytovať na určitý čas od ...... do ....../neurčitý čas.

2.

Opatrovateľská služba sa bude poskytovať prijímateľovi v rozsahu hodín jeho stupňa
odkázanosti na pomoc inej osoby, posudku o odkázanosti na sociálnu službu
a individuálnej potreby podľa žiadosti prijímateľa podľa zákona o sociálnych
službách.

3.

Opatrovateľská sociálna služba sa bude poskytovať v rozsahu ...hod. denne počas
pracovných dní v čase od ..... hod. do ..... hod. (podľa dohody).

4.

Rozsah úkonov, ktoré si na základe posudku o odkázanosti vybral prijímateľ sociálnej
služby (príloha č. 4 zákona o sociálnych službách:

Seba obslužné úkony klienta:
a) hygiena;
b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu;
c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva;
d) obliekanie, vyzliekanie;
e) mobilita, motorika;
f.) dodržiavanie liečebného režimu.
Úkony starostlivosti o domácnosť klienta:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru;
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla;
c) donáška jedla do domu klienta;
d) umytie riadu;
e) bežné upratovanie v domácnosti klienta;
f) obsluha bežných domácich spotrebičov;
g) starostlivosť o pádlo (pranie, žehlenie);
h) starostlivosť o lôžko;
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby;
j) kúrenie vo vykurovacích telesách a ich údržba;
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti.
Základné sociálne aktivity:
a) sprievod;
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní;
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c) tlmočenie.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít.

Čl. VI
DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.

Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: ............. do dňa skončenia platnosti tejto
zmluvy.

Čl. VII
MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.

Sociálna služba sa bude poskytovať na adrese ...............................

2.

Prijímateľ zabezpečí vstup opatrovateľky do rodinného domu.

3.

V prípade potreby zabezpečenia základných sociálnych aktivít prijímateľa sociálnej
služby – zabezpečenie sprievodu prijímateľa, na vybavenie úradných záležitosti, pri
záujmových činnostiach aj mimo určenej adresy.

Čl. VIII
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU, SPÔSOB JEJ URČENIA A PLATOBNÉ
PODMIENKY
1.

Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške podľa VZN obce Kostolné
(slovom jedno euro 00/100) za jednu hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby pri
všetkých úkonoch poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby.

2.

Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy
€ a počtu hodín
opatrovateľskej služby.

3.

Úhradu za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba poskytla, je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca a to prevodným príkazom na účet Obce Kostolné vedený v
bankovom ústave Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK.. …. …. …. …. …., alebo v
hotovosti do pokladne Obce Kostolné.

4.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa
svojho príjmu a majetku. V prípade, ak príjem prijímateľa nebude postačovať na
pokrytie úhrady za opatrovateľskú službu, bude túto časť úhrady platiť blízka osoba
špecifikovaná v Občianskom zákonníku v platnom znení.

Čl. IX
PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY. SPÔSOBY
UKONČENIA ZMLUVY A DÔVODY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
1.

Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, možno tieto skutočnosti
k zmluve zmeniť dodatkom k zmluve.
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2.

Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou
zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť
písomná a musí byť doručená druhej strane.

3.

Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede.

4.

Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo
porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí
dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie
celoročnej alebo týždennej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí
dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len
časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej
úhrady;
b) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa
zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu;
c) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu;
d) zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby je nezlučiteľný s poskytovaním
sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách a vyžaduje si poskytovanie
ústavnej formy zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších noviel a predpisov; platnosť
ustanovenia § 61 ods.4 zákona o sociálnych službách tým nie je dotknutá.

5.

Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

6.

Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Čl. X
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
1.

Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej úrovni.

2.

Poskytovateľ po súhlase prijímateľa s návštevou na mieste, kde sa mu poskytuje
sociálna služba, môže zisťovať informácie o poskytovaní sociálnej služby za účelom
zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby (zároveň má možnosť kontroly svojho
zamestnanca). Návšteva, vstup do domácnosti povereného zamestnanca
poskytovateľa sociálnej služby, môže byť len v prípade súhlasu prijímateľa (ochrana
obydlia, súkromia prijímateľa).

3.

Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.

4.

Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností
a možností.

5.

Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.

PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
1.

Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby a má právo vyjadriť sa
ku kvalite poskytovanej sociálnej službe .
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2.

Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní
sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.

3.

Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným
alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na
poskytovanie sociálnej služby v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

4.

Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške
a termíne.

5.

Prijímateľ má právo odhlásiť sociálnu službu na čas, počas ktorého sa bude zdržiavať
mimo adresy poskytovania sociálnej služby.

Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych
službách, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
platnosť ustanovenia § 74 ods. 1 zákona o sociálnych službách tým nie je dotknutá.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy budú
vzájomne spolupracovať.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych
nástupcov.

4.

Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o obsahu tejto zmluvy, ako aj o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s jej uzatvorením a plnením, a to
aj po jej skončení. Výnimku tvorí poskytnutie týchto informácií osobám oprávneným
na to zo zákona.

5.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo
účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je
to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých po 1 (jednom) rovnopise
obdržia účastníci zmluvy.

7.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi účastníkmi
zmluvy.

8.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali
a uzavreli po vzájomnom prerokovaní, podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne
a nie v časovej tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a autentickosť zmluvy
potvrdzujú svojimi podpismi.

V ................................ dňa …………....

..................................…
Prijímateľ

...................................
Poskytovateľ
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