Zmluva č. xx/XXXX (rok)
o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená podľa § 74 zákona o 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 a v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľom sociálnej služby:
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Adresa: Javorinská 7a, 811 03 Bratislava
V zastúpení (štatutárny zástupca): JUDr. Eleonóra Velčíková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK3081800000007000471402
IČO: 00604950
Register poskytovateľov: č. 72/2009 - soc
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko: XXX
Dátum narodenia:
XXX
Trvalý pobyt:
XXX
V zastúpení:
------- (zákonný zástupca)
(ďalej len „prijímateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len zmluva) je úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej služby.
2. Zmluva sa uzatvára na základe § 74 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 o sociálnych službách).
3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu v súlade so
zákonom o sociálnych službách a právoplatným rozhodnutím Bratislavského
samosprávneho kraja, zo dňa x.xx.xxxx, č. xxxxxx/xxxx/xxx, o odkázanosti Meno a
priezvisko, trvale bytom XXXXXXXXX na sociálnu službu v domove sociálnych
služieb.
4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto
zmluve a v zákone o sociálnych službách.
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Článok III.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
v domove sociálnych služieb.
Článok IV.
Vecný rozsah a forma sociálnej služby
1. Sociálna služba sa prijímateľovi poskytuje ambulantnou formou / celoročnou pobytovou
formou.
2. Ambulantná forma sa poskytuje v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. /
Pobytová sociálna služba sa prijímateľovi poskytuje, ako celoročná sociálna služba.
3. Poskytovateľ bude prijímateľovi poskytovať, alebo vytvárať podmienky na poskytovanie
odborných (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská činnosť, rozvoj pracovných zručností), obslužných
(stravovanie) a ďalších činností (úschova cenných vecí a záujmová činnosť).
Článok V.
Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby
1. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa: xx.xx.xxxx.
2. Sociálna služba sa poskytuje na: dobu určitú/neurčitú (3 – mesačná adaptačná doba).
3. Čas poskytovania sociálnej služby: do 4. hodín/nad 4. hodiny.
Článok VI.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Miesto poskytovania sociálnej služby je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Javorinská 7a, 811 03 Bratislava.
(Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava,
detašované pracovisko: Ľubinská 5, 811 03 Bratislava ← pri celoročnej pobytovej forme).
Článok VII.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa
svojho príjmu a majetku.
2. Úhrada za sociálnu službu sa určuje od xx.xx.xxxx (deň nástupu) podľa Všeobecne
záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2014 zo dňa 20.06.2014 o
bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované na území BSK (ďalej len
„VZN BSK“), v znení VZN BSK č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009, č. 35/2010 zo dňa
23.07.2010 a VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010.

2

3. Za poskytované činnosti, ktoré neupravuje VZN BSK, prijímateľ platí úhradu vo výške
skutočných nákladov.
4. Rozpis jednotlivých súm úhrady tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Celková výška úhrady je v sume 00,00 EUR mesačne a pozostáva zo súm:
a) za ubytovanie:
0,00€/deň x 31 dní (celoročný) =
b) za stravovanie:
0,00€/deň x 23/31 dní =
c) odkázanosť fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby (zaopatrenie):
0,00€/deň x 23/31 dní =
d) za užívanie spoločných priestorov:

00,00 €/mes.
00,00 €/mes.

Spolu:

00,00 €/mes.

00,00 €/mes.
10,00 €/mes.

Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 je 0 €.
6. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť poštovou
poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa uvedeného v tejto zmluve, za
kalendárny mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca.
7. Pokiaľ prijímateľ sociálnej služby nesplní svoj záväzok riadne a včas, je v omeškaní. V
prípade omeškania prijímateľa s úhradou za poskytované sociálne služby, má poskytovateľ
právo požadovať úroky z omeškania podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8. Nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa
uplatňuje v konaní o dedičstve.
9. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
Článok VIII.
Podmienky, za ktorých sa mení úhrada
1. Úhrada za poskytované služby sa mení, ak sa zmenia všeobecné záväzné nariadenia BSK .
2. Úhrada sa zvýši, ak poskytovateľ zabezpečuje služby dodávateľsky a dodávateľ
odôvodnene zvýši cenu.
3. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ
sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinný uzatvoriť dodatok k zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
Článok IX.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. Prijímateľ má právo:
- na sociálnu službu, 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 začlenenie do spoločnosti.
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- 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 komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
- podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených
zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí
súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít
vykonávaných vo voľnom čase.
2. Prijímateľ má povinnosť:
- platiť úhradu za sociálnu službu v stanovenej výške a v termíne splatnosti.
- písomne oznámiť BSK do ôsmich kalendárnych dní zmeny v skutočnostiach
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu.
- na výzvu BSK zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia
zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych službách.
- oznámiť poskytovateľovi výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku
úspor a hodnotu majetku, ohlásiť do ôsmich kalendárnych dní zmeny vo výške príjmu,
úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
- prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava.
3. Poskytovateľ má právo:
- na včasnú úhradu nákladov za sociálnu službu.
4. Poskytovateľ je povinný:
- prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, aktivizovať ho podľa schopností a
možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.
- plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a
cieľov prijímateľa, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania
sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa.
Účasť prijímateľa sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav.
- dodržiavať § 10 zákona o sociálnych službách a postupovať pri použití prostriedkov
telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa, ak je ohrozený život alebo priamo
ohrozené zdravie prijímateľa alebo iných fyzických osôb.
Článok X.
Prerušenie poskytovania sociálnej služby
1. Prijímateľ môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať poskytovateľa o prerušenie
poskytovania sociálnych služieb.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ platí za užívanie spoločných
priestorov a za vecné plnenia spojené s ich užívaním pri poskytovaní ambulantnej formy
sociálnej služby vo výške 10 € a neplatí úhradu za odborné činnosti, /základné sociálne
poradenstvo, špecializované poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyz. osoby na pomoc inej
fyz. osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská činnosť v zariadení,
rozvoj pracovných zručností, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie,
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností/, obslužné činnosti /stravovanie/ a
ďalšie činnosti /vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, záujmovú činnosť,
donáška stravy, zabezpečenie záujmovej činnosti/.
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Článok XI.
Dôvody skončenia poskytovania sociálnej služby
1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ 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. ← len pri celoročnej pobytovej forme).
d) prijímateľ po opätovnom napomenutí hrubo poruší povinností, ktoré vyplývajú
z vnútorných pravidiel Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská
7a, 811 03 Bratislava.
e) prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na
určenie úhrady za sociálnu službu.
f) 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.
g) VÚC rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní a
poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámi prijímateľovi sociálnej služby začiatok
plynutia výpovednej lehoty.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 dostane prijímateľ a 1 dostane
poskytovateľ. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len na základe písomného
dodatku so súhlasom obidvoch strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva zaniká smrťou prijímateľa.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 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 a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná
v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
V Bratislave, dňa xx.xx.xxxx
...................................................

Prijímateľ
(podpis)

V Bratislave, dňa xx.xx.xxxx
.................................................

Poskytovateľ
(podpis)
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Príloha Zmluvy č. xx/XXXX (rok) o poskytovaní sociálnej služby
Rozpis jednotlivých súm úhrady
Výška úhrady za poskytované sociálne služby denne bola stanovená podľa ustanovení
§§ 17, 26, 27 a 34 VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20.06.2014, §§ 28 a 31 VZN BSK č. 31/2009
zo dňa 17.06.2009, §§ 29, 30 VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010 a v súlade so zákonom
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 nasledovne:
Úhrada za poskytované sociálne služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom
mesiaci na občana sa určuje pri ambulantnej forme sociálnej služby ako 23 / 31 (celoročný)
násobok dennej sadzby za stravovanie a pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby, ku ktorej sa
pripočítava mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov a za vecné plnenia spojené
s ich užívaním.
Výška úhrady za stravovanie – §§ 17, 26, 27, 28 VZN BSK č. 31/2009 a § 29
VZN BSK č. 39/2010
Výška úhrady za stravovanie na deň pri racionálnej strave je určená podľa počtu
dohodnutých odobratých jedál, výšky stravnej jednotky podľa § 27 nariadenia, ku ktorej sa
pripočítavajú režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady na prípravu stravy
predstavujú 7% stanovenej výšky stravnej jednotky.
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Spolu:

0,00 €/deň → celoročný
0,00 €/deň → denný
0,00 €/deň → denný
0,00 €/deň → denný
0,00 €/deň → celoročný
0,00 €/deň

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby - § 31 VZN BSK č.
31/2009
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na deň je pre Meno
a priezvisko prijímateľa sociálnej služby určená podľa § 31 VZN BSK č. 31/2009 ods. 2
písmena d (a, c), bod 5 (1, 2, 3, 4) t.j. 0,00 € v zmysle právoplatného rozhodnutia odboru
sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ho (ju) zaradil do VI. (V.)
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú Meno a priezvisko prijímateľa
sociálnej služby užíva je 0,0 m2 a úhrada za ubytovanie určená podľa § 30 odseku 6 písm. x)
sa zvyšuje o 0,00 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan, t. j. spolu 0,00
€ na deň. ← pri celoročnej pobytovej forme.
Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov - § 30 VZN BSK č. 39/2010
Výška mesačnej úhrady za užívanie spoločných priestorov a za vecné plnenia spojené
s ich užívaním je pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby určená vo výške 10 €.
Celková výška úhrady za poskytnuté sociálne služby v kalendárnom mesiaci sa
rovná súčtu výšok úhrad za stravovanie, za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a za
užívanie spoločných priestorov (a za ubytovanie ← pri celoročnej pobytovej forme), t. j.
00,00 €.
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