Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.

ZMLUVA č. 000/2017
o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona 40/1964 Zb. 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 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov .

ZMLUVNÉ STRANY
1. Poskytovateľ sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Trvalé sídlo: Rožňava – Huta 3454
V zastúpení: PhDr. Jana Jakobejová, PhD. – riaditeľka
IČO: 35 583 720
DIČ: 2022902805
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5028105325/0900
(ďalej len „ poskytovateľ“)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo dokladu totožnosti :
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len prijímateľ)
uzatvárajú podľa § 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 túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je:
1. a) úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej
služby v zariadení pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
b) úhrada za poskytovanú sociálnu službu
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať druh, formu a rozsah sociálnej služby určený
v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu číslo (číslo rozhodnutia) zo dňa (dátum vydania
rozhodnutia) , vydané mestom/obcou (názov mesta/obce). Prijímateľ sociálnej služby je odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je (IV./V./VI.) podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, ktorý je u prijímateľa určený rozhodnutím (číslo rozhodnutia) zo dňa
(dátum vydania rozhodnutia)
právoplatným dňa
(dátum nadobudnutia právoplatnosti
rohodnutia).

Čl. II.
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu v zmysle § 12, ods. 1, písmeno c) zákona
o sociálnych službách
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV. ,
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby je v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Čl. III.
MIESTO, FORMA A ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v zariadení pre seniorov Juraja
Schoppera, n. o., Rožňava - Huta 3454 v Rožňave
2. Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov,
ktorá sa podľa § 13 ods. 5 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje ako celoročná,
pobytová sociálna služba.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení od podpisu
tejto Zmluvy na dobu neurčitú.
4. Deň začatia poskytovania sociálnej služby je v deň podpisu tejto Zmluvy.

Čl. IV.
VECNÝ ROZSAH SOCIÁLNEJ SLUŽBY A FORMA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať v zariadení pre seniorov poskytovať tieto
služby:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálnu rehabilitáciu,

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.

d)
e)
f)
g)
h)

ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať záujmovú činnosť
3. Poskytovateľ sa zaväzuje utvárať podmienky na úschovu cenných vecí

Čl. V.
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU, SPÔSOB JEJ URČENIA A SPÔSOB JEJ PLATENIA
1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom.
Poskytovateľ sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu prijímateľovi určuje v tejto
zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s Cenníkom Zariadenia pre seniorov Juraja
Schoppera, n.o schváleným správnou radou dňa 1.3.2017 (ďalej len „Cenník“).
2. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa určuje sadzbu za deň. Výška úhrady za
mesiac sa určuje ako tridsať násobok dennej sadzby.
3. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby je určená podľa stupňa
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa článku I. ods. 3 tejto zmluvy.
Stupeň
odkázanosti
Denná úhrada

IV.
1,1667 €

V.

VI.

1,50 €

1,8334 €

Úhrada za stravovanie sa určuje podľa druhu stravy. Stravná jednotka pri racionálnej strave
je 5 €/ deň, pri strave diabetickej stravná jednotka je 5,20 €/ deň.
Typ stravy:
%:
Racionálna
Diétna
strava
strava
Raňajky
12
0,60 €
0,60 €
Desiata
9
0,45 €
0,45 €
Obed
40
2€
2€
Olovrant
9
0,45 €
0,45 €
Večera
30
1,50 €
1,70 €
Celkom
100
5€
5,20 €

4. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli, že prijímateľ bude odoberať racionálnu/diabetickú
stravu v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.
5. Ubytovanie bude prijímateľovi poskytované na jedno/dvoj/troj lôžkovej izbe, číslo izby
(číslo izby) na prízemí/ 1. poschodí/ 2. poschodí.
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6. Suma úhrady za ubytovanie zahŕňa poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo jej
časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení
spojených s ubytovaním. Suma úhrady sa určuje podľa platného Cenníka.
7. Spôsob určenia dennej úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
a/ suma za odborné činnosti celkom:
0 €/deň
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
pracovná terapia
b/ obslužné činnosti
stravovanie
0 €/deň
ubytovanie (upratovanie, údržba bielizne a šatstva)
0 €/deň
c/ používanie vlastného TV prijímača
0 €/deň
d/ používanie vlastnej rýchlovarnej kanvice
0 €/deň
e/ používanie vlastnej chladničky
0 €/deň

Spolu denná úhrada za poskytovanú sociálnu službu:
Spolu mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu:

0€
0€

8. Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu
v pravidelných mesačných platbách za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba
poskytovala, najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
9. Poskytovateľ a prijímateľ dohodli spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu
- úhradou v hotovosti do pokladne Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
- bankovým prevodom na účet Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
- zrážkou z dôchodku zasielaného Sociálnou poisťovňou Bratislava hromadnou výplatnou
listinou priamo na spoločný účet Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
10. Prijímateľ v čase neprítomnosti v zariadení neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie
činnosti okrem úhrady za ubytovanie. Vyúčtovanie vzniknutých preplatkov za dni
neprítomnosti prijímateľa v zariadení bude vyúčtované do 30. dňa kalendárneho mesiaca
po skončení neprítomnosti.
11. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku.
12. Pre prípad ukončenia tejto Zmluvy inak než ku koncu kalendárneho mesiaca patrí
poskytovateľovi úhrada za poskytovanú sociálnu službu pomerne podľa počtu za daný
kalendárny mesiac.
Čl. VI.
SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU PO UPLATNENÍ § 73 ods. 1 až 7 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH
SLUŽBÁCH A SPÔSOBE JEJ URČENIA, PODMIENKY JEJ VRÁTENIA, PODMIENKY JEJ ZÚČTOVANIA
A LEHOTA NA JEJ ZÚČTOVANIE
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1. Príjem a majetok prijímateľa:
- pravidelný – podľa Rozhodnutia o dôchodku za aktuálny rok je 0 €
- nepravidelný – podľa daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok je 0 €
- príjem prijímateľa na účely určenia úhrady je 0 €
Majetok prijímateľa podľa vyhlásenia je nižší/vyšší ako 10 000 eur.
2. Určená mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu podľa ods. 7 predchádzajúceho
článku tejto zmluvy je 0 €.
3. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo ku dňu podpisu tejto Zmluvy
predstavuje čiastku 49,87 €.
4. Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu
v mesačných splátkach za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje,
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca a to:
- úhradou v hotovosti do pokladne Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
- bankovým prevodom na účet Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
- zrážkou z dôchodku zasielaného Sociálnou poisťovňou Bratislava hromadnou výplatnou
listinou priamo na spoločný účet Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
5. Pri nástupe alebo ukončení poskytovania sociálnej služby počas kalendárneho mesiaca platí
prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas
ktorých sa mu poskytuje sociálna služba.
6. Ak prijímateľovi vznikne nárok na preplatok za poskytovanú sociálnu službu, poskytovateľ
mu vzniknutý preplatok vyúčtuje vkladom na depozitný účet prijímateľa, ktorý je vedený
v Zariadení pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
7. S prihliadnutím na finančné podmienky a majetok pre úhradu za poskytované sociálne
služby vyplýva, že prijímateľovi príjem POSTAČUJE na zaplatenie plnej výšky úhrady za
poskytovanú sociálnu službu.
8. Vzhľadom na to, že príjem je postačujúci, platí plnú úhradu.

Čl. Vll
PODMIENKY ZVYŠOVANIA ÚHRADY
1. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, tak poskytovateľ
a prijímateľ sú povinný uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve.
2. Poskytovateľ sumu úhrady za sociálnu službu podľa tejto Zmluvy má právo upraviť na základe
inflácie. V prípade nárastu cien vstupov (energií, tepla, vody, potravín) je poskytovateľ
oprávnený navýšiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu a prijímateľ je povinný uzatvoriť
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s poskytovateľom písomný dodatok k tejto Zmluve v zmysle § 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.
z.

Čl. Vlll
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
A. Prijímateľ sociálnej služby má právo:
1. na utvorenie podmienok na zabezpečovanie 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 udržiavanie partnerských
vzťahov (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z.)
2. na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad
a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv
a slobôd alebo ochranu majetku zariadenia (§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 488/2008 Z. z.)
3. podieľať sa na určovaní životných podmienok v Zariadení pre seniorov Juraja
Schoppera, n. o. prostredníctvom zvolených zástupcov pri úprave domáceho poriadku,
pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb
a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase ( § 6 ods. 3 písm. c) zákona 448/2008 Z.
z.).
4. na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby alebo
v priamej súvislosti s ňou.
B. Prijímateľ sociálnej služby je povinný:
1. platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby, ak zákon neupravuje inak ( § 72 ods. 1 zákona 448/2008
Z. z.),
2. platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku ( § 72 ods.
8),
3. uzatvoriť s poskytovateľom dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade,
ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za
sociálnu službu (§ 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z.
4. písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
odkázanosti na sociálnu službu (§ 93 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.),
5. oznámiť poskytovateľovi zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch
rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu službu (§ 93 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.
z.),
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6. na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia alebo opätovného posúdenia zdravotného stavu
v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa zákona (§ 93 ods. 3 zákona č.
448/2008 Z. z.),
7. na výzvu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu
službu v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec neurčila dlhšiu lehotu (
§ ods. 4 a § 72 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.).
C. Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o, ako poskytovateľ sociálnej služby vo vzťahu
k prijímateľovi sociálnej služby je povinný:
1. prihliadať na individuálne potreby prijímateľa (§ 7 písm. a) zákona č. 448/2008).
2. aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností (§ 7 písm. b) zákona č.
448/2008 Z. z.).
3. poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni (§ 7 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z.),
4. spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat
prijímateľa zo zariadenia s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia
s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou, ambulantnou alebo týždennou
pobytovou formou a to so súhlasom prijímateľa a pri rešpektovaní osobných cieľov,
potrieb, schopností a zdravotného stavu ( § 7 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z.),
5. 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 –
individuálny plán. Ak je prijímateľom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho
plánu je aj program sociálnej rehabilitácie ( § 9 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.),
6. pri poskytovaní celoročnej pobytovej formy sociálnej služby je povinný uzatvoriť
písomnú dohodu o úschove cenných vecí, ak ho o úschovu prijímateľ požiada ( § 9 ods.
12 zákona č. 448/2008 Z. z. ),
7. uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ( § 74 ods. 2 zákona č.
448/2008 Z. z.),
8. plniť povinnosti pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa ( § 10 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z.),
9. uzatvoriť s prijímateľom dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade, ak
sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za
sociálnu službu ( § 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z.).
Čl. IX
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený písomnou dohodou zmluvných
strán alebo jednostranným vypovedaním tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a musí byť
doručená druhej strane.
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3. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu: výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom
doručenia výpovede.
4. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby v 30 dňovej lehote od doručenia výpovede ak:
a/ prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie
alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálne 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/ prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby , ak sa
zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
c/ 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,
d/ obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
6. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi písomnú
výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
7. Zmluva zaniká úmrtím prijímateľa.
Čl. IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a zákona č. 448/2008 Z. z. o Sociálnych službách.
Akékoľvek zmeny tejto z a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných a písomných
dodatkov podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ dostane jeden
rovnopis.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
Zmluva bola jej účastníkmi prečítaná, nimi porozumená a po ich prehlásení, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená, na znak schválenia jej obsahu, ako slobodného prejavu ich vôle nimi aj
vlastnoručne podpísaná.

V Rožňave dňa (dátum podpisu zmluvy)

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.

___________________________
poskytovateľ
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.

______________________
prijímateľ
(meno prijímateľa)

