Z M L U V A č.

/

o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom uzatvorená
podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 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“) v znení zákona č. 317/2009 Z.z.,
zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z.,
zákona č. 185/2012 Z.z. zákona č. 413/2012 Z.z. a zákona č. 485/2013 Z.z.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY :
1. Poskytovateľ sociálnej služby:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Centrum sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, 094 01

(ďalej len „ poskytovateľ “)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
dátum narodenia :
adresa trvalého pobytu :
Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom:
meno a priezvisko:
adresa pobytu:
(ďalej len „prijímateľ“)
v zastúpení kolíznym opatrovníkom:

Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb
AMETYST Tovarné 117, podľa § 39 zákona za úhradu za podmienok a v rozsahu práv a povinností
dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. 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 špecializovanom zariadení.

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Centre sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, 094 01 Tovarné 117 (ďalej len „zariadenie“) v dvojlôžkovej izbe.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení dňom
na čas neurčitý.
Čl. V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:
a) odborné činnosti:
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň č. VI
- sociálnu rehabilitáciu
- ošetrovateľskú starostlivosť
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
- zabezpečenie záujmovej činnosti,
- zabezpečenie pracovnej terapie,
- poskytnutie nevyhnutného osobného vybavenia
2. Forma sociálnej služby: pobytová – celoročná
Čl. VI
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPOSOB JEJ URČENIA
1.Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej
určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012
a VZN č. 43/2014.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma zahŕňa:

denne

mesačne

a) suma za odborné činnosti
€
€
b) suma za obslužné činnosti
- cena za ubytovanie
€
€
- cena za stravovanie
€
€
- cena za upratovanie
€
€
- cena za pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
€
€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
€
€

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške sumy
€ /mesačne pri 30-násobku
dennej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení od
.
Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom,
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa
sociálnej služby, ktorá sa uplatní najneskôr v dedičskom konaní. Poskytovateľ bude túto
pohľadávku evidovať na osobnej karte prijímateľa.
Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať
s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda podľa
skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci, a ak sa zmenili
skutočnosti
rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene
VZN PSK.
Prijímateľ sa zaväzuje, že bude odoberať racionálnu stravu v počte 5 druhov jedál a to
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné, činnosti, ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb, okrem úhrady za
ubytovanie,
ak
voľné
miesto
nie
je
na
prechodný
čas
obsadené
inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
Ak prijímateľovi vznikne preplatok na úhrade, finančné prostriedky mu budú zúčtované do 5.
dňa nasledujúceho mesiaca a následne do 15. dňa v mesiaci mu budú finančné prostriedky
poukázané na jeho osobný účet alebo vyplatené v pokladni.

9.

Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti č. VI je uvedený
vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
10. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku.
11. Ak príjem prijímateľa nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ má ďalší majetok, prijímateľ
a poskytovateľ uzatvoria dohodu o platení časti úhrady aj z majetku prijímateľa. Úhrada bude
zúčtovaná mesačne.
12. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona.
Čl. VII
SPOSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytuje a to do pokladne CSS, respektíve
prevodom na účet CSS AMETYST č. 7000511574/8180 IBAN SK408180 0000 0070 0051 157

Čl. VIII
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1.

2.
3.
4.

Poskytovateľ je oprávnený žiadať od prijímateľa poskytnutie riadnej a včasnej
súčinnosti pri poskytovaní sociálnej služby podľa tejto zmluvy a dodržiavanie ním
vydaných interných predpisov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.
Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej úrovni.
Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.
Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností
a možností.

5.

6.
7.
8.

9.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Poskytovateľ je povinný spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní
podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby v CSS do prirodzeného rodinného
prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby
terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so
súhlasom prijímateľa a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností
a zdravotného stavu.
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby.
Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v CSS vstúpiť do
obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa v nej
poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických
osôb alebo ochranu majetku CSS.
Poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby nemôže používať
prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je
priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby
alebo iných fyzických osôb, môže použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej
služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný udržiavať priestory určené k ubytovaniu
a k užívaniu v stave spôsobilom pre riadne ubytovanie a užívanie a zaistiť nerušený
výkon práv prijímateľa sociálnej služby spojených s užívaním týchto priestorov.
Poskytovateľ sociálnej služby nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania
lekárom odporučeného diétneho stravovacieho režimu zo strany prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ je povinný vziať do úschovy cenné cenne veci t.j. finančná hotovosť, vkladná
knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti, za ktoré preberá zodpovednosť pri
uložení na depozitný účet alebo do trezoru. Poskytovateľ sociálnej služby musí uzatvoriť
písomnú dohodu o úschove cenných vecí. Poskytovateľ sociálnej služby preberá zodpovednosť
za veci uložené do úschovy a je povinný uhradiť vzniknutú škodu len za tie veci, za ktoré
prevzal zodpovednosť.
Poskytovateľ sociálnej služby neručí za veci prijímateľa sociálnej služby, ktoré mu neboli
zverené do úschovy.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri
poskytovaní sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
Čl. IX
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 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.
2. Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.
3. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej pri poskytovaní sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného,
telefonického, písomného 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.

5. Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru
okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu
majetku zariadenia.
6. Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok
v tomto 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.
7. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo
duševný zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie
sociálnej služby v CSS.
8. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a termíne
podľa tejto zmluvy.
9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ktoré sú rozhodujúce na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
10. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby
zmenu príjmu alebo majetkových pomerov rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady, najneskôr
do 8 dní odo dňa oboznámenia sa s touto skutočnosťou a zmenu všetkých skutočnosti
rozhodujúcich na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu a uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava
výšky úhrady platenej prijímateľom sociálnej služby.
11. Prijímateľ sociálnej služby má možnosť zaregistrovať sa u praktického lekára dochádzajúceho
do CSS. V prípade voľby iného lekára má povinnosť zaisťovať si sám celú zdravotnú
starostlivosť u tohto iného lekára (t.j. predpisovanie liekov, ošetrení vrátane návštev,
predpisovanie zdravotných pomôcok) – prípadne v spolupráci s príbuznými či známymi.
12. Prijímateľ sociálnej služby má právo v prípade potreby a na odporúčanie lekára využívať
stravu diabetickú, šetriacu alebo inú diétu.
13. Prijímateľ sociálnej služby má právo dať si do úschovy cenné veci (t.j. finančná hotovosť,
vkladná knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti).
14. Prijímateľ sociálnej služby súhlasí s tým, aby bol z prevádzkových dôvodov (napr. maľovanie,
stavebné úpravy, opravy a pod.) na nevyhnutne nutný čas presťahovaný na inú izbu.
15. Denný režim si prijímateľ sociálnej služby určuje podľa svojich prianí a potrieb, schopnosti
a zručností. Je však povinný pri tom rešpektovať vnútorné predpisy poskytovateľa sociálnych
služieb.
16. Prijímateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
Čl. X
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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.
4. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
5. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo
porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu
za poskytovanú sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej 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) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre
poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,
c) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
d) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
Výpovedná lehota je 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.

7. Prijímateľ sociálnych služieb si je vedomý toho, že zariadenie mu umožňuje slobodne
sa pohybovať aj mimo zariadenia. Túto skutočnosť je povinný oznámiť
poskytovateľovi vopred, k čomu bude vystavené potvrdenie o prerušení poskytovania
sociálnych služieb na nevyhnutne potrebný čas.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných
písomných dodatkov.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb a v krízových strediskách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012 a VZN č.43/2014.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre
poskytovateľa a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná
od
.
5. Prílohou tejto zmluvy je Výpočtový list.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.
V Tovarnom, dňa

za prijímateľa sociálnej služby

...............................................

za poskytovateľa sociálnej služby

...................................................

Z M L U V A č.

/

o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom uzatvorená
podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 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“) v znení zákona č. 317/2009 Z.z.,
zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z.,
zákona č. 185/2012 Z.z. zákona č. 413/2012 Z.z. a zákona č. 485/2013 Z.z.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY :
1. Poskytovateľ sociálnej služby: Centrum sociálnych služieb AMETYST
sídlo:
Tovarné 117, 094 01
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „ poskytovateľ “)

1. Prijímateľ sociálnej služby:
dátum narodenia :
adresa trvalého pobytu :
Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom:
meno a priezvisko:
adresa pobytu:
(ďalej len „prijímateľ“)
v zastúpení kolíznym opatrovníkom:
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, podľa § 38 zákona za úhradu za podmienok a v rozsahu práv a povinností dohodnutých
v tejto zmluve.
Čl. 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.

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Centre sociálnych služieb
AMETYST v Tovarnom, 094 01 Tovarné 117
(ďalej len „zariadenie“) v
dvojlôžkovej izbe.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení dňom
na čas neurčitý.

Čl. V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:
b) odborné činnosti:
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň č.
- sociálnu rehabilitáciu
- ošetrovateľskú starostlivosť
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti:

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
- zabezpečenie záujmovej činnosti,
- zabezpečenie pracovnej terapie,
- poskytnutie nevyhnutného osobného vybavenia,
2. Forma sociálnej služby: pobytová – celoročná
Čl. VI
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPOSOB JEJ URČENIA
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja v znení VZN č.30/2012 a VZN č. 43/2014.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma zahŕňa:
c) suma za odborné činnosti
d) suma za obslužné činnosti
- cena za ubytovanie

denne

mesačne

€

€

€

€

- cena za stravovanie
€
€
- cena za upratovanie
€
€
- cena za pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
€
€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
€
€
3. Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške sumy
€/ mesačne pri 30- násobku
dennej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení od
.
4. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom,
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa
sociálnej služby, ktorá sa uplatní najneskôr v dedičskom konaní. Poskytovateľ bude túto
pohľadávku evidovať na osobnej karte prijímateľa.
5. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať
s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda podľa
skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci, a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na
určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene VZN PSK.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude odoberať racionálnu stravu v počte 5 druhov jedál a to
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera .
7. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné, činnosti,
ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb, okrem
úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou
fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
8. Ak prijímateľovi vznikne preplatok na úhrade, finančné prostriedky mu budú
zúčtované do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a následne do 15. dňa v mesiaci mu
budú finančné prostriedky poukázané na jeho osobný účet alebo vyplatené v pokladni.
9. Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti č. VI je uvedený
vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
10. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku.
11. Ak príjem prijímateľa nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ má ďalší majetok,
prijímateľ a poskytovateľ uzatvoria dohodu o platení časti úhrady aj z majetku
prijímateľa. Úhrada bude zúčtovaná mesačne.
12. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona.
Čl. VII
SPOSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytuje a to do pokladne CSS AMETYST,
respektíve prevodom na účet CSS AMETYST č. 7000511574/8180 IBAN SK40 8180 0000
0070 0051 1574

Čl. VIII
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
1. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od prijímateľa poskytnutie riadnej a včasnej súčinnosti pri
poskytovaní sociálnej služby podľa tejto zmluvy a dodržiavanie ním vydaných interných

predpisov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej úrovni.
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 spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok
na návrat prijímateľa sociálnej služby v CSS do prirodzeného rodinného prostredia alebo
komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou,
ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
6. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.
7. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby.
8. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v CSS vstúpiť do obytnej
miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto
fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku CSS.
9. Poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby nemôže používať prostriedky
netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život
alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, môže
použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne
potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
10. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný udržiavať priestory určené k ubytovaniu a k užívaniu
v stave spôsobilom pre riadne ubytovanie a užívanie a zaistiť nerušený výkon práv prijímateľa
sociálnej služby spojených s užívaním týchto priestorov.
11. Poskytovateľ sociálnej služby nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania
lekárom odporučeného diétneho stravovacieho režimu zo strany prijímateľa sociálnej služby.
12. Poskytovateľ je povinný vziať do úschovy cenné cenne veci t.j. finančná hotovosť, vkladná
knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti, za ktoré preberá zodpovednosť pri
uložení na depozitný účet alebo do trezoru. Poskytovateľ sociálnej služby musí uzatvoriť
písomnú dohodu o úschove cenných vecí. Poskytovateľ sociálnej služby preberá
zodpovednosť za veci uložené do úschovy a je povinný uhradiť vzniknutú škodu len za tie
veci, za ktoré prevzal zodpovednosť.
13. Poskytovateľ sociálnej služby neručí za veci prijímateľa sociálnej služby, ktoré mu neboli
zverené do úschovy.
14. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri
poskytovaní sociálnych služieb.
15. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

Čl. IX
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 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.
2. Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.

3. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej pri poskytovaní sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie
osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si

5.

6.

7.

2.

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.
Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru
okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu
majetku zariadenia.
Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok
v tomto 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.
Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným
alebo duševný zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na
poskytovanie sociálnej služby v CSS.
Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške
a termíne podľa tejto zmluvy.

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ktoré sú rozhodujúce na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby
zmenu príjmu alebo majetkových pomerov rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady, najneskôr
do 8 dní odo dňa oboznámenia sa s touto skutočnosťou a zmenu všetkých skutočnosti
rozhodujúcich na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu a uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava
výšky úhrady platenej prijímateľom sociálnej služby.
5. Prijímateľ sociálnej služby má možnosť zaregistrovať sa u praktického lekára dochádzajúceho
do CSS. V prípade voľby iného lekára má povinnosť zaisťovať si sám celú zdravotnú
starostlivosť u tohto iného lekára (t.j. predpisovanie liekov, ošetrení vrátane návštev,
predpisovanie zdravotných pomôcok) – prípadne v spolupráci s príbuznými či známymi.
6. Prijímateľ sociálnej služby má právo v prípade potreby a na odporúčanie lekára využívať
stravu diabetickú, šetriacu alebo inú diétu.
7. Prijímateľ sociálnej služby má právo dať si do úschovy cenné veci (t.j. finančná hotovosť,
vkladná knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti).
8. Prijímateľ sociálnej služby súhlasí s tým, aby bol z prevádzkových dôvodov (napr. maľovanie,
stavebné úpravy, opravy a pod.) na nevyhnutne nutný čas presťahovaný na inú izbu.
9. Denný režim si prijímateľ sociálnej služby určuje podľa svojich prianí a potrieb, schopnosti
a zručností. Je však povinný pri tom rešpektovať vnútorné predpisy poskytovateľa sociálnych
služieb.
10. Prijímateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
Čl. X
OSOBITNÉ USTANOVENIA
11. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
12. 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.
13. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
14. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov
e) 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 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,
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 znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
h) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede.
15. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
16. Prijímateľ sociálnych služieb si je vedomý toho, že zariadenie mu umožňuje slobodne sa
pohybovať aj mimo zariadenia. Túto skutočnosť je povinný oznámiť poskytovateľovi vopred,
k čomu bude vystavené potvrdenie o prerušení poskytovania sociálnych služieb na nevyhnutne
potrebný čas.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných
písomných dodatkov.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja
č.28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady,
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení
VZN č.30/2012 a VZN č. 43/2014.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve
sú
určené
pre
poskytovateľa a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná od
5. Prílohou tejto zmluvy je Výpočtový list.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.
V Tovarnom, dňa
za prijímateľa sociálnej služby

za poskytovateľa sociálnej služby

............................................

.....................................................
riaditeľ CSS AMETYST

Z M L U V A č.

/

o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom uzatvorená
podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 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“) v znení zákona č. 317/2009 Z.z.,
zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z.,
zákona č. 185/2012 Z.z. zákona č. 413/2012 Z.z. a zákona č. 485/2013 Z.z.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY :
1. Poskytovateľ sociálnej služby: Centrum sociálnych služieb AMETYST
sídlo:
Tovarné 117, 094 01
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „ poskytovateľ “)

2. Prijímateľ sociálnej služby:
dátum narodenia :
adresa trvalého pobytu :
Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom: /
meno a priezvisko:
adresa pobytu:
(ďalej len „prijímateľ“)
v zastúpení kolíznym opatrovníkom:
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, podľa § 35 zákona za úhradu za podmienok a v rozsahu práv a povinností dohodnutých
v tejto zmluve.
Čl. III
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Centre sociálnych služieb
AMETYST, 094 01 Tovarné 117 (ďalej len „zariadenie“) v dvojlôžkovej izbe.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení
dňom
na čas neurčitý.
Čl. V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:
a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň č.
- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- ošetrovateľskú starostlivosť
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
- zabezpečenie záujmovej činnosti,
- poskytnutie nevyhnutného osobného vybavenia.
2. Forma sociálnej služby: pobytová – celoročná
Čl. VI
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
v znení VZN č.30/2012 a VZN č.43/2014 .
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma zahŕňa:
e) suma za odborné činnosti
f) suma za obslužné činnosti
- cena za ubytovanie
- cena za stravovanie
- cena za upratovanie
- cena za pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
spolu:

denne

mesačne
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

3. Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške sumy
€ / mesačne pri 30-násobku
dennej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení od
.
4. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom
alebo
rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka
poskytovateľa
sociálnej služby, ktorá sa uplatní najneskôr v dedičskom konaní.
Poskytovateľ bude túto pohľadávku evidovať na osobnej karte prijímateľa.
5. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ
upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej
služby, teda podľa skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci, a ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa
upravuje aj pri zmene VZN PSK.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude odoberať diabetickú stravu v počte 5 druhov jedál a to
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
7.Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné, činnosti, ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb, okrem úhrady za
ubytovania, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou
a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
8. Ak prijímateľovi vznikne preplatok na úhrade, finančné prostriedky mu budú
zúčtované do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a následne do 15. dňa v mesiaci mu
budú finančné prostriedky poukázané na jeho osobný účet alebo vyplatené v pokladni.
9. Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti č. IV je uvedený vo
Výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
10. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku.
11. Ak príjem prijímateľa nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ má ďalší majetok,
prijímateľ a poskytovateľ uzatvoria dohodu o platení časti úhrady aj z majetku
prijímateľa. Úhrada bude zúčtovaná mesačne.
12. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona.
Čl. VII
SPOSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytuje a to do pokladne CSS AMETYST,
respektíve prevodom na účet CSS AMETYST č. 7000511574/8180 IBAN SK40 8180 0000 0070
0051 1574

Čl. VIII
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
16. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od prijímateľa poskytnutie riadnej a včasnej súčinnosti pri
poskytovaní sociálnej služby podľa tejto zmluvy a dodržiavanie ním vydaných interných
predpisov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.

17. Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej úrovni.
18. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.
19. Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností
a možností.
20. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok
na návrat prijímateľa sociálnej služby v CSS do prirodzeného rodinného prostredia alebo
komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou,
ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
21. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.
22. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby.
23. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v CSS vstúpiť do obytnej
miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto
fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku CSS.
24. Poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby nemôže používať prostriedky
netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život
alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, môže
použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne
potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
25. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný udržiavať priestory určené k ubytovaniu a k užívaniu
v stave spôsobilom pre riadne ubytovanie a užívanie a zaistiť nerušený výkon práv prijímateľa
sociálnej služby spojených s užívaním týchto priestorov.
26. Poskytovateľ sociálnej služby nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania
lekárom odporučeného diétneho stravovacieho režimu zo strany prijímateľa sociálnej služby.
27. Poskytovateľ je povinný vziať do úschovy cenné cenne veci t.j. finančná hotovosť, vkladná
knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti, za ktoré preberá zodpovednosť pri
uložení na depozitný účet alebo do trezoru. Poskytovateľ sociálnej služby musí uzatvoriť
písomnú dohodu o úschove cenných vecí. Poskytovateľ sociálnej služby preberá
zodpovednosť za veci uložené do úschovy a je povinný uhradiť vzniknutú škodu len za tie
veci, za ktoré prevzal zodpovednosť.
28. Poskytovateľ sociálnej služby neručí za veci prijímateľa sociálnej služby, ktoré mu neboli
zverené do úschovy.
29. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri
poskytovaní sociálnych služieb.
30. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

Čl. IX
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 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.
2. Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.
3. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej pri poskytovaní sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného,
telefonického, písomného 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.

5. Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru
okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu
majetku zariadenia.
6. Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok
v tomto 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.
7. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo
duševný zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie
sociálnej služby v CSS.
8. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a termíne
podľa tejto zmluvy.
9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ktoré sú rozhodujúce na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
10. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby
zmenu príjmu alebo majetkových pomerov rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady najneskôr
do 8 dní odo dňa oboznámenia sa s touto skutočnosťou a zmenu všetkých skutočnosti
rozhodujúcich na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu a uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava
výšky úhrady platenej prijímateľom sociálnej služby.
11. Prijímateľ sociálnej služby má možnosť zaregistrovať sa u praktického lekára dochádzajúceho
do CSS. V prípade voľby iného lekára má povinnosť zaisťovať si sám celú zdravotnú
starostlivosť u tohto iného lekára (t.j. predpisovanie liekov, ošetrení vrátane návštev,
predpisovanie zdravotných pomôcok) – prípadne v spolupráci s príbuznými či známymi.
12. Prijímateľ sociálnej služby má právo v prípade potreby a na odporúčanie lekára využívať
stravu diabetickú, šetriacu alebo inú diétu.
13. Prijímateľ sociálnej služby má právo dať si do úschovy cenné veci (t.j. finančná hotovosť,
vkladná knižka, predmety z drahých kovov, prípadne iné cennosti).
14. Prijímateľ sociálnej služby súhlasí s tým, aby bol z prevádzkových dôvodov (napr. maľovanie,
stavebné úpravy, opravy a pod.) na nevyhnutne nutný čas presťahovaný na inú izbu.
15. Denný režim si prijímateľ sociálnej služby určuje podľa svojich prianí a potrieb, schopnosti
a zručností. Je však povinný pri tom rešpektovať vnútorné predpisy poskytovateľa sociálnych
služieb.
16. Prijímateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
Čl. X
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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 je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
4. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov:
i) 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 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,
j) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo
zrejmú nevýhodu,
k) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
l) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede.
5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
6. Prijímateľ sociálnych služieb si je vedomý toho, že zariadenie mu umožňuje slobodne sa
pohybovať aj mimo zariadenia. Túto skutočnosť je povinný oznámiť poskytovateľovi vopred,
k čomu bude vystavené potvrdenie o prerušení poskytovania sociálnych služieb na nevyhnutne
potrebný čas.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského
samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy
úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012 a VZN
č.43/2014.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre poskytovateľa a
jeden pre prijímateľa sociálnej služby.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná od 01.07.2014.
Touto zmluvou sa zároveň zrušuje zmluva č. 1903/2011 zo dňa 01.01.2012 v znení jej dodatkov.
5. Prílohou tejto zmluvy je Výpočtový list.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.

V Tovarnom, dňa

za prijímateľa sociálnej služby:

za poskytovateľa sociálnej služby:

ZMLUVA

č.

o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb AMETYST – Útulku v
Tovarnom uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 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“) v znení zákona č. 317/2009 Z.z.,
zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z. zákona č.
413/2012 Z.z. a zákona č. 485/2013 Z.z.
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. Poskytovateľ sociálnej služby: Centrum sociálnych služieb AMETYST
sídlo:
Tovarné 117, 094 01
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „ poskytovateľ “)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
dátum narodenia :
adresa trvalého pobytu :
Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom:
meno a priezvisko:
adresa pobytu:
(ďalej len „prijímateľ“)
v zastúpení kolíznym opatrovníkom:
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb
AMETYST - Útulku v Tovarnom, v zmysle § 26 zákona o sociálnych službách za úhradu
za podmienok a v rozsahu práv a povinností dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. III
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu v útulku fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie
bývanie užívať.

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
11. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Centre sociálnych služieb
AMETYST - Útulku 094 01 Tovarné 117 (ďalej len „zariadenie“) v jednolôžkovej
izbe.
12. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení odo
dňa
pobytovou formou na dobu určitú do
.
Čl. V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení:
a) poskytovať tieto služby:
- ubytovanie na určitý čas
- sociálne poradenstvo
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
pracovná terapia
nevyhnutné ošatenie a obuv
b) utvárať podmienky na:
- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
- záujmovú činnosť
2. Forma sociálnej služby: pobytová – na určitý čas
Čl. VI
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPOSOB JEJ URČENIA
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v
zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma zahŕňa:

denne

mesačne

0,00 €

0,00 €

a) odborné činností
sociálne poradenstvo
b) obslužné činností
ubytovanie na určitý čas

€

€

c) ďalšie činností
príprava stravy

0,10 €

3,00 €

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

0,10 €

3,00 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
€

Spolu:

€

3. Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške sumy
€ / mesačne pri 30- násobku
dennej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení od
. Suma sa
zvýši alebo zníži podľa počtu dní v mesiaci.
4. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať
s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda
podľa skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci, a ak sa zmenili skutočnosti
rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj
pri zmene VZN PSK.
5. Podrobný rozpis výpočtu sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu je uvedený
vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu.
7. Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za sociálnu službu v mesiaci
v ktorom sa mu sociálna služba poskytuje. Za dni prerušenia poskytovania služieb v
útulku platí prijímateľ úhradu za ubytovanie v plnej výške.
Čl. VII
SPOSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu,
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytuje a to do pokladne
CSS AMETYST, na účet CSS AMETYST č. 7000511574/8180 IBAN SK40 8180 0000
0070 0051 1574
Čl. VIII
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
31. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od prijímateľa poskytnutie riadnej a včasnej
súčinnosti pri poskytovaní sociálnej služby podľa tejto zmluvy a dodržiavanie ním
vydaných interných predpisov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.
32. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej
úrovni, v rozsahu uvedenom v čl. V tejto zmluvy.

33. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.
34. Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho
schopností a možností.
35. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní
podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby v CSS do prirodzeného rodinného
prostredia alebo komunitného prostredia a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov,
potrieb, schopností a zdravotného stavu.
36. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré
sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.
37. Poskytovateľ sociálnej služby má právo predlžovať pôvodne uzatvorenú zmluvu
v prípade, ak trvajú dôvody pre poskytovanie sociálnej služby v útulku.
38. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť
do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa
sociálnej služby, ktorej sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup
je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na
ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.
39. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný udržiavať priestory určené k ubytovaniu
a k užívaniu v stave spôsobilom pre riadne ubytovanie a užívanie a zaistiť nerušený
výkon práv prijímateľa sociálnej služby spojených s užívaním týchto priestorov.
40. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať
zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb.

zásadu

rovnakého

41. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
42. Poskytovateľ má právo vyvodzovať voči prijímateľovi opatrenia, ak prijímateľ
porušil právne normy vzťahujúce sa na poskytovanie sociálnej služby, občianskeho
spolunažívania, či interné predpisy poskytovateľa.
Čl. IX
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
7. Prijímateľ sociálnej služby má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby
v rozsahu uvedenom v čl. V. tejto zmluvy.
13. Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru
okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života,
zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu
majetku zariadenia
14. Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi

v súvislostí s poskytovaním sociálnej služby.
15. Prijímateľ sociálnej služby vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace
s jeho telesným alebo duševný zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli
mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.
16. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v
určenej výške a termíne podľa tejto zmluvy.
17. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje informovať poskytovateľa o všetkých zmenách
a skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú podmienky poskytovania sociálnej služby.
18. Prijímateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu
službu, resp. po nadobudnutí účinného nového VZN o výške úhrady za sociálne
služby poskytované na území PSK.
19. Prijímateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia domáceho poriadku,
interné predpisy, pravidla spoločenského spolunažívania a dobrých mravov
a nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné a návykové látky .
Čl. X
OSOBITNÉ USTANOVENIA
17. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
18. 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.
19. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
20. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov
m) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo
porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú
úhradu za poskytovanú sociálnu službu, za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len
časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej
úhrady,
n) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre
poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,
o) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa
zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
p) ak sa zmenili skutočnosti prijímateľa podstatné pre poskytovanie sociálnej služby
a dôvody poskytovania sociálnej služby pominuli.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede.
21. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

22. V prípade, že prijímateľ svojvoľne opustí zariadenie, aj keď neodstúpi písomne od
zmluvy, poskytovateľ bude toto jeho konanie považovať za dobrovoľné odmietnutie
poskytovania sociálnej služby bez uvedenia dôvodu a poskytovanie sociálnej služby
ukončí.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.
9. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Všeobecne záväzného
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.28/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012.
10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre poskytovateľa
a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná od
12. Prílohou tejto zmluvy je:
1. Výpočtový list
2. Žiadosť prijímateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vrátane jej
príloh.
23. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.
V Tovarnom, dňa

za prijímateľa sociálnej služby

za poskytovateľa sociálnej služby

............................................

.....................................................

