Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 ods. 7 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 prepisov
DS č. 7/2018
Poskytovateľ sociálnej služby:
adresa:

Denný stacionár Senior
Horné Semerovce č. 71, 935 84 H. Semerovce

zastúpenie:
Mgr. Tomáš Pásztor
IČO:
00306991
bankové spojenie:
Prima Banka
číslo účtu:
7138233001/5600
IBAN
SK16 5600 0000 0071 3823 3001
(ďalej len „poskytovateľ“)
Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko: Ladislav GULYÁS
Adresa trvalého pobytu: Horné Semerovce č. 196, 935 84 H. Semerovce
Dátum narodenia:
Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:
Vydané: 22.12.2017
(ďalej len prijímateľ)
I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku
o odkázanosti na sociálnu službu, podľa ktorého miera funkčnej poruchy žiadateľa je IV.
Stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. A zaväzuje sa prijať 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
tejto zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinnosti 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.
II.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa §40 zákona formou: terénnej
opatrovateľskej služby, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

III.
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby poskytovať tieto
činnosti:
seba obslužné úkony
– úkony starostlivosti o svoju domácnosť
– základné sociálne aktivity

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v dennom stacionári Senior.
V.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby
Čas poskytovania sociálnej služby: do 31.12.2018, na 8 hodín denne od 08:00-16:00
Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 01.01.2018
VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu, výška úhrady za
sociálnu službu je uvedený v cenníku.
2. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári je 1,05 eur za
poskytnutú stravu (obed) a 0,05 eur/ denne v čase 8.00 – 16.00.
3. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti,
poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac,
v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 25. dňa nasledujúceho
mesiaca.
Úhrada sa určuje na základe dohody medzi zmluvnými stranami.
Prijímateľ služby platí úhradu za poskytované služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., §72
a zákona č. 18/1996 Z.z., §1 a v zmysle interných predpisov Obecného úradu Horné Semerovce
č. 100, 935 84 H. Semerovce

VII.
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa
sociálnej služby aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jehoschopností
a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou.
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnych služieb
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.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa §10 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 netesného
a telesného obmedzenia.
VIII.
Práva a povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.
2. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní
sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.
3. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v určenej výške a v termíne
splatnosti.
4. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
5. Prijímateľ je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa
zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.
IX.
Skončenie poskytovania sociálnych služieb
1.
2.

3.
-

-

Zmluvný vzťah môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným
vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane.
Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom
doručenia výpovede.
Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby z týchto dôvodov:
prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie
prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu v čl. VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako tri mesiace
alebo platí len časť dohodnutej úhrady uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy
prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Domáceho poriadku (3 napomenutia)
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. 455/1991 Zb.
v živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
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