
Zmluva č.1/2020 o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorená dňa .......... v zmysle § 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 prepisov 

 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ sociálnej služby:     

zastúpenie:                                            

bankové spojenie:                                           

                                           

IČO:                                            

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ sociálnej služby:  

  

meno a priezvisko:                                                      

adresa trvalého pobytu:                                              

mesto alebo obec:                                                       

prechodné bydlisko:                                                    

rodné číslo:                                                        

číslo občianskeho preukazu 

číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:                                                         

stupeň odkázanosti na sociálne služby:                                

                                                     

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

 

 

 

 



I.  

Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu podľa §35  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 na základe posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným orgánom. Prijímateľ sa zaväzuje 
prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone 
o sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností 
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 sociálne služby v zmysle § 35 Zariadenie pre seniorov: 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 alebo 
b)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

III.  

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 
 

1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje 
ako celoročná sociálna služba. 

2. V zariadení pre seniorov sa: 
 
a) poskytuje 
 
             -  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
             -  sociálne poradenstvo 
             -  sociálna rehabilitácia  
             - ubytovanie  
             - stravovanie 
             - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
             - osobné vybavenie 
    
b) uzatvárajú podmienky na úschovu cenných vecí 
c) zabezpečuje záujmová činnosť 
 
       3. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje 
zariadenie pre seniorov ošetrovateľská starostlivosť podľa § 22. 
 



      4. Zariadenie zabezpečuje nadštandardné služby ( kaderník, pedikúra, preprava podľa 
požiadaviek prijímateľa sociálnych služieb. Cenník poskytovaných sociálnych služieb je 
prílohou Domáceho poriadku zariadenia.) 
 

IV.  

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v  ............................................. 

 
V.  

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 
 

1. Sociálna služba sa poskytuje na   neurčitý čas.   
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa ............................... 

 
VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 
 

1. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške  
........... mesačne.  

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, za 
kalendárny mesiac, v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však do 15. 
dňa daného  mesiaca. Úhrada sa určuje na základe dohody medzi zmluvnými stranami.  

 Občan platí úhradu za poskytované služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., § 72 
            a zákona č. 18/1996 Z.z., § 1v znení neskorších predpisov a v zmysle interných 
 predpisov zariadenia.  
 
Výška dôchodkov a iných obligatórnych príjmov je: ..........€ 
 
Občan uhrádza : 
Stravovanie 5x denne :              …….. € 

Ubytovanie :                              …….. € 

Ďaľšie činnosti: 

upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne         ……… € 

Spolu á deň :                            ………. € 

Spolu á mesiac :                    ……….. € 

Prijímateľ hradí:          ………… € 

 

Ochrana príjmu ( 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ) 53,71€  



 Ak je stanovená úhrada prijímateľa na celkových úhradách za poskytované služby  
vyššia ako jeho príjmy, tak sú podmienky a spôsob úhrady za vzniknutý rozdiel  predmetom 
osobitnej zmluvy.  

Úhradu za nevyhnutné služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. § 72 ods. 1, 3, § 73 ods. 
2, 9, 10, za kalendárny mesiac, v ktorom sa nevyhnutné služby prijímateľovi poskytujú, uhradí 
prijímateľ najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Príjem prijímateľa na účely platenia úhrady za 
sociálnu službu sa prehodnocuje podľa §72a ods. 2,3. 

 
 Ak dôjde počas pobytu v zariadení k zhoršeniu zdravotného stavu občana, úhrada za 
poskytované sociálne služby sa upraví písomným dodatkom k zmluve. 
 

Pri prijatí do zariadenia v priebehu kalendárneho mesiaca, občan platí za tento mesiac 
odo dňa nástupu do zariadenia , pomernú časť úhrady za nevyhnutné služby podľa počtu dní 
pobytu v zariadení a zároveň je povinný zaplatiť úhradu za poskytované služby aj na 
nasledujúci mesiac. Následné úhrady zaplatí prijímateľ najneskôr do 15. dňa v danom 
kalendárnom mesiaci.  
 
Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby sa v zmysle zákona č.448 /2008 Z.z. o 
sociálnych službách, občan platí len za ubytovanie. 
 
 Celková výška úhrad za nevyhnutné služby v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok 
úhrad za jednotlivé nevyhnutné služby vypočítaných za kalendárny mesiac ( ak nie je stanovené 
inak.  
 

V zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 304 z 28.10.1994, §6, ods. 4, ak občan zomrie 
v zariadení zaplatená úhrada za nevyhnutné služby sa nevracia. 
Náklady spojené s pohrebom občana bude znášať na základe zmluvy príbuzný : 
 
Meno a priezvisko:     

Bydlisko:                     

Kontakt:                       

Miesto pochovania:     
 
 
Občan, ktorý nemá príbuzných sám určí a poverí pracovníka zariadenia alebo inú osobu 
osobitnou  písomnou dohodou. 
 
 
 

VII.  

Práva a povinnosti zúčastnených strán  

 
1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, 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.  

2. Prijímateľ má právo aj 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 s rodinou a komunitou a udržiavania 
partnerských vzťahov.  

3. Prijímateľ má právo 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.  

4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby 
prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho 
schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať 
s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej 
služby do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia.  

5. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby 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.  

6. 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 netelesného 
a telesného obmedzenia.  

7. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej 
výške a v termíne splatnosti.  

8. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi 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.  

9. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.  
 
 
 

VIII. 

Skončenie poskytovania sociálnych služieb 
 

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 hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve, 
b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,  
c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší 

ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne 
trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, 

d) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Domáceho poriadku, 
e) 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. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi 
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede a oznámiť začiatok plynutia 
výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, §74 ods.17. 

 



 
IX. 

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 
 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe 
žiadosti podanej poskytovateľovi, ak sa mu zlepší zdravotný stav. ak sa rozhodne vrátiť 
do rodinného prostredia, ak sa rozhodol prejsť do iného zariadenia. 

2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné 
činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za 
ubytovanie. 

3. Je možné sa dohodnúť aj inak s prijímateľom sociálnej služby 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 

 
X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 1 poskytovateľ. 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku 

so súhlasom obidvoch strán. 
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom  prijatia prijímateľa sociálnej služby do HZ „Ľudské 

srdce“ v Štúrove.  
 
 
 
V Štúrove dňa  :  
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––––– 
štatutárny zástupca poskytovateľa                 prijímateľ soc. služieb 
 


