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Návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

 
Podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy v našom zariadení ste prejavili záujem o poskytovanie 

sociálnej služby. Podmienkou poskytovania sociálnej služieb je uzatvorenie zmluvy. Keďže 

zmluva je dosť rozsiahla a obsahuje veľa paragrafov, pripravili sme pre Vás najdôležitejšie 

informácie v zrozumiteľnejšom podaní. Zmluva bude mať 10 článkov. Návrh si môžete 

preštudovať so svojimi blízkymi. V deň Vášho nástupu Vám predložíme celú kompletnú 

zmluvu a zodpovieme na Vaše otázky.   

 

Zmluva bude uzatvorená v zmysle § 74   ods.7  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“), a v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania 

sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia 

a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Poskytovateľ sociálnej služby:  naše údaje, adresa, meno štatutárneho zástupcu, IČO 

a naše číslo účtu. 

Prijímateľ sociálnej služby: Vaše údaje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 

adresa trvalého pobytu                  

Ďalej bude uvedené číslo Vášho právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, 

Kým bolo vydané - Nitrianskym samosprávnym krajom, dátum jeho vydania, dátum jeho 

právoplatnosti  

Zastúpený  opatrovníkom:  Tu bude uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia,                    

adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je na základe súdneho Rozhodnutia ustanovená Vašim 

opatrovníkom, prípadne má Vami udelené plnomocenstvo na zastupovanie. 

 

 

 Čl.  II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy bude úprava zmluvných podmienok, práv a povinností poskytovateľa 

/teda nás/ a prijímateľa /teda Vás/ pri poskytovaní sociálnej služby. 

Účelom zmluvy bude riešenie Vašej nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia   a nepriaznivého  zdravotného  stavu. 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy Vám poskytneme sociálnu službu a Vy 

sa zaväzujete prijať poskytovanie sociálnej služby a to pri splnení podmienok uvedených 

v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh, ako aj v súlade s platnými 

právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie sociálnej služby. 

Zároveň sa zaväzujete dodržiavať pravidlá a usmernenia stanovené vo vnútornom predpise 

poskytovateľa týkajúce sa poskytovania sociálnej služby, s ktorými ste boli pri nástupe do 

ZSS oboznámený. 
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Čl. III. 

Druh, forma, deň a miesto začatia poskytovanej sociálnej služby 

  

Druh sociálnej služby Vám budeme poskytovať z dôvodu uvedenom v právoplatnom 

Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu vydaného Nitrianskym samosprávnym krajom 

a podľa stupňa odkázanosti 

deň začatia poskytovania sociálnej služby je podľa dohody s Vami deň nástupu do 

zariadenia.  

Čas poskytovania sociálnej služby je neurčitý – to znamená, že nie je presne určená doba 

ukončenia poskytovania sociálnej služby. 

Forma poskytovania sociálnej služby - pobytová celoročná - to znamená, že sociálnu službu 

poskytujeme počas celého roka.  

Miesto poskytovania sociálnej služby: „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 

Olichov 601/1, Volkovce - Olichov 

 

 

 

Čl. IV. 

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby 

 

Bude Vám poskytovať služby podľa zákona  

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie. 

Budeme Vám zabezpečovať 

- rozvoj pracovných zručností, 

- záujmovú činnosť, 

- ošetrovateľskú starostlivosť. 

Vytvoríme vám podmienky na 

- úschovu cenných vecí. 

 

 

 

Čl. V. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia 

 

1. 

Služby uvedené v IV. článku tejto zmluvy sa budú poskytovať za úhradu. Výšku úhrady za 

sociálnu službu určujeme podľa aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho 

samosprávneho kraja  o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady 

za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prílohou zmluvy je 

výpočtový list, kde je podľa skutočného počtu dní v mesiaci vyrátaná úhrada za poskytované 

služby.   

Úhradu za poskytované služby budete platiť mesačne podľa dohody buď prevodom na účet 

poskytovateľa, výnimočne v hotovosti do pokladne alebo poštovou poukážkou za kalendárny 
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mesiac, v ktorom sa služby budú poskytovať do 20. dňa v danom mesiaci, najneskôr do 15. 

dňa  nasledujúceho mesiaca. 

2.  

Budete platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Z vášho 

príjmu Vám musí zostať 25% životného minima. Ak je Váš príjem nižší, a nemáte majetok 

prevyšujúci 10 000 €, budete platiť iba čiastočnú úhradu. Doplatok do plnej úhrady budeme 

požadovať najskôr od Vášho manžela/manželky a ak to nie je možné od Vašich plnoletých 

zaopatrených detí, alebo môže za Vás doplácať aj iná osoba.  

3. 

V čase Vašej neprítomnosti budete platiť úhradu len za ubytovanie. Časť úhrady za sociálne 

služby za čas neprítomnosti sa bude zúčtovávať v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa /teda nás/ voči prijímateľovi 

/teda Vás/. 

4. 

Ak sa zmení Váš príjem alebo majetok, je Vašou povinnosťou dať nám to vedieť do 8 dní odo 

dňa, kedy sa o takejto zmene dozviete, aby sme mohli prepočítať Vaše úhrady.  

 

 

 

Čl. VI.  

Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 

 

Suma úhrady za poskytovanú službu sa môže zvýšiť alebo znížiť, pri zmene Všeobecne 

záväzného nariadenia, valorizácii dôchodku, zmene ubytovania, zmeny stravnej jednotky, 

zmeny výšky režijných nákladov. 

 

 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti zúčastnených strán 

 

V zmluve budú podrobne rozpísané podľa zákona o sociálnych službách.  

Máte právo: 

- na rešpektovanie Vašich základných ľudských práv,  

-  na kontakt s Vašimi najbližšími,  

- zúčastňovať sa na rozhodovaní o podmienkach života v zariadení, či na náhradu škody 

spôsobené poskytovaním sociálnych služieb. 

Vašou povinnosťou voči nám je: 

- platiť úhradu za soc. službu v stanovenej výške a v termíne splatnosti, 

- 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 službu, 

- na výzvu Nitrianskeho samosprávneho kraja zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu 

a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona 

o sociálnych službách. 

Našou povinnosťou voči Vám je: 

- prihliadať na Vaše individuálne potreby, povzbudzovať Vás podľa vašich schopností, 

možností, a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na 

Váš návrat do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným 

poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo týždennou 
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pobytovou formou, a to s Vašim súhlasom a pri rešpektovaní Vašich osobných cieľov, 

potrieb, schopností a zdravotného stavu, 

- plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa Vašich potrieb, schopností a cieľov, 

viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby 

a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za vašej účasti, 

- dodržiavať a postupovať podľa § 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov pri používaní prostriedkov netelesného a telesného 

obmedzenia. 

Zo zákona máme právo: 

- v rámci zariadenia vstúpiť do Vášho obytného alebo iného súkromného priestoru  ak 

nastane situácia, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný z dôvodu ochrany života 

a zdravia alebo majetku. 

Všetci zamestnanci sa budú snažiť vyjsť Vám v ústrety a vytvárať Vám domáce prostredie. 

Spoločným úsilím vytvoríme pre Vás príjemné a bezpečné prostredie. 

 

 

Čl. VIII. 

Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby môže zaniknúť: 

1. 

Vašou jednostrannou výpoveďou, pričom nemusíte uviesť dôvod výpovede. Výpovedná 

lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

2.  

K Výpovedi z našej strany by došlo, keby ste: 

a) hrubo porušovali povinnosti uvedené v tejto zmluve, 

b) porušovali dobré mravy, čím  by ste narúšali občianske spolužitie, 

c) nezaplatili dohodnutú úhradu za sociálnu službu za tri mesiace po sebe, alebo by Vaša 

dlžná suma narástla na 3-násobok dohodnutej mesačnej úhrady,  

d)  neuzatvorili dodatok k tejto zmluve, 

e) by sa zmenil účel prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel 

poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,                                                        

f) bez vážneho dôvodu nevyužívali sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe 

nasledujúcich mesiacov. Za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom 

zariadení, 

g) Zo zákonných dôvodov, napr. Vyšší územný celok rozhodne, že Vám zaniká odkázanosť 

na sociálnu službu.... 

3.  

Pri výpovedi z našej strany sme Vám povinný doručiť písomnú výpoveď s uvedením dôvodu 

výpovede.  
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Čl. IX. 

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 
 

1. 

Môžete prerušiť poskytovanie sociálnej služby a tráviť čas mimo zariadenia. Je potrebné, aby 

ste to oznámili zdravotnému personálu s uvedením doby prerušenia poskytovania sociálnej 

služby.  

2. 

Za prerušenie poskytovania sociálnych služieb sa považuje aj poskytovanie zdravotnej alebo 

kúpeľnej starostlivosti a neprítomnosť prijímateľa v zariadení v rozsahu najmenej 24 hodín. 

 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva bude vyhotovená v dvoch exemplároch, Vy budete mať jeden a my druhý. Prílohou 

zmluvy bude výpočtový list. Ak sa niečo v zmluve zmení, bude vydaný dodatok k tejto 

zmluve, ktorý bude opäť vyhotovený dvakrát.  

Zmluva bude platná dňom podpísania nami a Vami. A účinná dňom začatia poskytovania 

sociálnej služby, ktorý bude uvedený Čl. III. zmluvy.  

 

 

 

 

 

V  Olichove,   dňa ........... 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––      

Vaše meno - prijímateľ     poskytovateľ                                                                       

       zast.Mgr. Katarína Šurdová-riaditeľ    

 

 

Príloha : Výpočtový list zo dňa  ............ 


