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Zmluva č. ......./2020 
o poskytovaní sociálnej služby  

a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby 

 

1. Poskytovateľ sociálnej sluţby (ďalej len poskytovateľ) 

  

Názov: Centrum sociálnych sluţieb 

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

IBAN  

a 

2. Prijímateľ sociálnej pomoci (ďalej len prijímateľ) 

 

Meno a priezvisko:  

Rodné číslo (ak má:  

Číslo OP alebo pasu:  

Adresa trvalého pobytu  

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu vydal:  

Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu:  

Stupeň odkázanosti:  

uzatvárajú v súlade s  § 74  a ods. 9, 10  § 73, §72 ods. 2  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) a § 62 a nasl. zák. č. 36/2005 Z. z. 

o rodine (ďalej len Zákon o rodine) a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č.2/2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby (ďalej len VZN TSK) v znení 

neskorších predpisov túto zmluvu.  

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 
Predmetom zmluvy je  

a)  úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pre fyzickú osobu podľa § 12 ods. 

     písm. c  a poskytovanie  sociálnej služby v súlade s § 39  zákona o sociálnych službách a v 

     súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 

     (ďalej len TSK) 

 

b)  zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať druh, formu a rozsah sociálnej služby určené 

     v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu  sluţbu č. .................zo dňa  ..................... 

     vydanom  TSK 

 

c)  prijímateľ sociálnej služby  je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby v špecializovanom 

     zariadení a jeho stupeň odkázanosti je VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách  

d)   výška úhrady za poskytované sociálne služby platená prijímateľom. 
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Čl. II 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŢBY 
 

 -   Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby upravuje § 15 zákona   o sociálnych službách,  podľa 

ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti .         

 

1)  Miesto poskytovania sociálnej sluţby: 

      Centrum sociálnych sluţieb (ďalej len CSS........................... 

 

2)   Čas poskytovania sociálnej sluţby:  

 Poskytovateľ začne poskytovať sociálnu službu prijímateľovi v zmysle tejto zmluvy   

 od ..........................                                                                          
 V súlade s  § 14  zákona o sociálnych službách bude prijímateľovi poskytovaná                                         

 sociálna služba na čas : .........................    

 

3)    Druh sociálnej sluţby 

        Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zmysle § 12, ods. l 

        písm.. c) zákona o sociálnych službách - poskytovanie sociálnej služby na riešenie 

        nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

        zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení sociálnych 

        služieb podľa § 39 zákona o sociálnych službách, ktorým je špecializované zariadenie 

        (ďalej len "ŠZ"). 

 

4)     Forma poskytovanej sociálnej sluţby: 

   Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu pobytovou formou - 

   celoročne      

      

    Čl. III 

 SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŢBU, SPỔSOB  JEJ URČENIA A SPỔSOB  

JEJ PLATENIA 

 
1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 

      poskytovateľom. CSS Lednické Rovne určuje  sumu úhrady za poskytovanú sociálnu 

      službu prijímateľovi   v tejto zmluve  o poskytovaní sociálnej služby v súlade s  VZN   

      č. 2/2018 v znení neskorších nariadení. 

 

2. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa určuje na deň. Výška úhrady na 

       mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. 

 

3.    Suma za stravovanie sa určuje podľa druhu stravy - racionálna strava a diétna strava. 

       Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli, že prijímateľ bude odoberať  racionálnu 

       celodennú    stravu v rozsahu: 5 jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 
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Stravná jednotka pri racionálnej strave je 2,60/ deň 

Percentuálne rozdelenie hodnoty  celodenného stravovania zo schválenej jednotky pri poskytovaní 

racionálnej stravy na deň: 

 

Typ stravy:   racionálna                             

Raňajky 12 %  0,32€ 

Desiata  9  %  0,23 € 

Obed  45 %  1,17 € 

Olovrant   9 %  0,23 € 

Večera  25 %  0,65 € 

SPOLU:       100%   2,60 € 

 

Mesačná úhrada pre racionálnu stravu pri počte: 

28 dní v mesiaci                     72,80 € 

29 dní v mesiaci                     75,40 € 

30 dní v mesiaci                     78,00 € 

31 dní v mesiaci                     80,60 € 

 

   4.   Spôsob určenia úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu na  deň 

 

      Suma za odborné činnosti                                    (celkový sumár – euro) 

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

     sebaobsluhy                                                                              0  euro 

 -   sociálne poradenstvo                                                                0  euro 

 -   sociálna rehabilitácia                                                                0 euro 

 -   pracovná terapia                                                                       0 euro 

 

 

     Suma za obsluţné činnosti                                     (celkový sumár – euro) 

 -  stravovanie                                                                                   2,60 euro 

 -  ubytovanie                                                                                    8,74 euro 

 -  upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva                              0,00 euro 

 

     Mesačná úhrada za ubytovanie pri počte: 

      28 dní v mesiaci                         244,72 € 

      29 dní v mesiaci                         253,46 € 

      30 dní v mesiaci                         262,20 € 

      31 dní v mesiaci                         270,94 €      

   

     Suma za ďalšie činnosti                                          (celkový sumár – euro) 

 -  osobné vybavenie                                                                          0,00 euro 

 -  úschova cenných vecí                                                                    0,00 euro 

 -  záujmová činnosť                                                                           0,00 euro 
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Úhrada za poskytovanú sociálnu sluţbu 

 

 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov pre rok 2020 

osoba/deň.....................................................  25,19 euro 

 

Denná úhrada ............................................   11,34 euro   t.j. 45 % z ekonomicky oprávnených  

                                                                                            nákladov na osobu/deň  

Mesačná úhrada: 

Za mesiac (28 dní) .........................................317,52 euro 

Za mesiac (29 dní) .........................................328,86 euro 

Za mesiac (30 dní) .........................................340,20 euro 

Za mesiac (31 dní)..........................................351,54 euro 

 

 

 

 

   5. Prijímateľ sa zaväzuje úhradu za poskytovanú službu platiť poskytovateľovi  

       v pravidelných mesačných platbách za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba 

       poskytuje, najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

   6. Poskytovateľ a prijímateľ si dohodli spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu: 

 

 -  prevodom na účet  č. 7000507700/8180  Štátna pokladnica 

 

Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za služby prevodom na účet zariadenia  najneskôr 27.  dňa v 

mesiaci , v ktorom boli  služby poskytnuté.     

 

V prípade preplatku úhrady za poskytované služby,  poskytovateľ určí  prijímateľovi  

výšku úhrady na nasledujúci mesiac  poníženú o sumu preplatku. 

 

V prípade nedoplatku úhrady za poskytované služby,  poskytovateľ určí prijímateľovi 

zvýšenú  výšku úhrady na nasledujúci mesiac  o nedoplatok.  

 

  7. Neprítomnosťou v CSS sa rozumie pobyt prijímateľa mimo zariadenia vrátane nocľahu.  

      V týchto prípadoch prijímateľ neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti   

       okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou 

       osobou alebo ak sa poskytovateľ a prijímateľ nedohodnú inak. 

 

   8. Výšku dohodnutej ceny za sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím 

 na skutočne poskytnutý  rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili   skutočnosti   

rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. 

 

9.  Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu 

         podľa svojho príjmu a majetku. 

 

   10. Pri nástupe alebo určení poskytovania sociálnej služby v CSS počas kalendárneho  

         mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac pomernú časť úhrady podľa počtu dní 

         poskytovania sociálnej služby.    
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                                                                 Čl. IV. 

             PODMIENKY ZMENY ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŢBU 

 
 

   1. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať 

        s prihliadnutím na skutočne poskytnutý  rozsah poskytovanej sociálnej služby  a ak sa  

        zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy  

        úhrady  sa upravuje najmä pri zmene zákona o sociálnych službách  VZN. 

 

    2.  Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na 

         zvýšenie sumy úhrady za sociálnu službu, sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve 

         o poskytovaní sociálnej služby. 

 

Čl. V 

PRÁVA A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH 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  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. Prijímateľ je povinný platiť zmluvne dohodnutú úhradu za poskytovanú  sociálnu službu 

v dohodnutej  výške, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom  termíne splatnosti.  

5. Prijímateľ má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru, okrem situácie, ktorá neznesie 

odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd iných 

fyzických osôb alebo ochrany majetku ŠZ.  

6. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo 

duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie 

sociálnej služby v ŠZ. Taktiež sa zaväzuje, že bude poskytovateľa informovať o liekoch, ktoré 

musí na základe odporúčania lekárov užívať. 

7. Prijímateľ  zodpovedá za úmyselnú škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi sociálnej služby 

v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby. Taktiež prijímateľ má právo na náhradu škody, 

spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej 

súvislosti s ňou.  

8. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.  

9. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnej služby sociálnu službu na odbornej 

úrovni, v rozsahu uvedenom v čl. V. tohto dodatku. 

10.  Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa 

sociálnej služby. 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností 

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

prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do 
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prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej 

služby terénnou formou, ambulantnou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom 

prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností 

a zdravotného stavu. 

12. Poskytovateľ sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel 

v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi..   

13. 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.  

14. 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.  

 

Čl. VI 

ZÁNIK  ZMLUVY 
 

1. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z dôvodov: 

a) z dôvodu hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy 

     o poskytovaní sociálnej pomoci uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom. 

                  Za hrubé porušenie sa považuje porušenie dobrých mravov, ktoré narúšajú občianske 

     spolužitie, neplatenie dohodnutej úhrady za sociálne služby  za čas dlhší ako tri 

     mesiace , alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok 

     dohodnutej mesačnej úhrady, 

 b)  prijímateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v prípade,   že 

      sa zmenia rozhodujúce skutočnosti (najmä zmena platnej legislatívy v SR, zmena 

      VZN TSK), 

            c)   prijímateľ odmietne uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

                   v prípade, že sa zmenia skutočnosti (najmä zmena príjmu, majetkových pomerov, 

                   zmena platnej legislatívy v SR, zmena VZN TSK, zmena úhrad za poskytované sociálne 

                   služby)   rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, 

             d)   prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovania sociálnej 

                   služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa 

                   znamenalo zrejmú nevýhodu, 

             e)   obec alebo VÚC rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

2. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ povinný doručiť prijímateľovi písomnú 

výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je najviac 30 dní a začína plynúť 

prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede prijímateľovi alebo jeho zákonnému 

zástupcovi. 

        3   Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 

            Výpovedná lehota je najviac 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 

            doručení výpovede poskytovateľovi.  

      4.  Táto zmluva môže byť ukončená aj Dohodou o ukončení poskytovania sociálnych 

                       služieb, uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom na základe žiadosti 

                                 prijímateľa.  

      5.   Dňom ukončenia zmluvy musia byť záväzky poskytovateľa voči príjemcovi za 

                       poskytovanie sociálnych služieb a  záväzky prijímateľa voči poskytovateľovi 

                       vyplývajúce mu z Čl. IV. tejto zmluvy vysporiadané. 

       6.   Zmluva končí 

a) smrťou prijímateľa 
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b) uplynutím dohodnutého času poskytovania sociálnych služieb.  

7. Záväzky a pohľadávky prijímateľa voči poskytovateľovi, ktoré nebudú vysporiadané 

            a prijímateľ zomrie, uplatní poskytovateľ v konaní o dedičstve.  

Čl. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia  zákonom o sociálnych službách, 

Občianskym zákonníkom, VZN TSK v platnom znení.  

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane prijímateľ, alebo 

jeho zákonný zástupca alebo opatrovník  a jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ. 

 

3. Táto zmluva  môže byť menená a doplnená  len písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným  

oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu  uzatvárajú na základe slobodnej vôle,  nebola uzatvorená 

v tiesni, za nápadne nevyhovujúcich podmienok, zmluvu si prečítali a obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ju  podpisujú.  

 

5. Prijímateľ sociálnej služby súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve    

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

 

6. Táto zmluva  nadobúda účinnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami . 

 

V Lednických  Rovniach dňa ....................    

 

 

Za poskytovateľa:                                                             Za  prijímateľa:                       

-----------------------------------                                            ----------------------------------                   

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

  riaditeľka CSS                                                              vlastnoručný podpis prijímateľa  

 


