
1 

 

Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní sociálnej služby 
Opatrovateľská služba terénna 

uzatvorená v zmysle  § 74 a § 80 písm. h/ bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách 

 

Poskytovateľ sociálnej služby: 

       Obec Tomášovce 

       Partizánska 132 

       985 56  Tomášovce 

 

zastúpená:      Ing. Ján Mičuda, starosta obce 

bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a. s. 

IBAN:                  SK89 5600 0000 0060 4959 7001 

IČO:       00316474 

 

/ďalej len "poskytovateľ"/ 

 

 

Prijímateľ sociálnej služby: 

 

meno a priezvisko:     Elena Rybová, rod. ...................... 

adresa trvalého pobytu:    ............................., 985 56 Tomášovce 

narodený/á:      ...................... 

Číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:  OcÚ-S2021/00378 zo dňa 30.12.2021 

 

/ďalej len "prijímateľ"/ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o 

odkázanosti  na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym 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 v znení neskorších 

predpisov. 

 

II. 

Druh, vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - opatrovateľskú službu. 

 

2. Prijímateľovi zabezpečí poskytovateľ nasledovné služby: 

2.1. Sebaobslužné úkony, ktorými sú: 

a) hygiena (osobná hygiena a celkový kúpeľ), 

b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, 

c) vyprázdňovanie močového mechúra, hrubého čreva, 

d) obliekanie, vyzliekanie, 
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e) mobilita, motorika, 

f) dodržiavanie liečebného režimu. 

2.2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť, ktorými sú: 

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, 

c) donáška jedla do domu, 

d) umytie riadu, 

e) bežné upratovanie v domácnosti, 

f) obsluha bežných domácich spotrebičov, 

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), 

h) starostlivosť o lôžko, 

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo 

vykurovacích 

telesách a ich čistenie, 

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (úhrada 

platieb). 

       2.3. Základné sociálne aktivity, ktorými sú: 

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových 

činnostiach, 

b) predčítanie.  

      2.4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri             

vykonávaní základných sociálnych aktivít v určenom čase. 

 

3. Sociálna služba je občanovi poskytovaná terénnou formou v jeho prirodzenom sociálnom 

prostredí. 

 

III. 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

Sociálne služby sa budú poskytovať prijímateľovi v jeho domácnosti na adrese trvalého 

bydliska t.j. na ulici ....................................., 985 56 Tomášovce. 

 

IV. 

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi na dobu neurčitú. 

 

2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 24.01.2022.                        . 

 

3. Opatrovateľská  služba sa poskytuje len v pracovné dni, v čase od 07.30 hod do 15.30 

hod v rozsahu 7,30 hod denne. V čase od 12.30 hod do 13.00 hod je pracovná prestávka 

na odpočinok a jedenie, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. 
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V. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

 

1. Úhrada sa určuje na základe Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Tomášovce č. 2/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby účinného od 01.03.2011. 

 

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času jej poskytovania pre 

prijímateľa vo výške 1,00 EUR za hodinu opatrovateľskej služby. 

 

3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 

sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní. 

 

4. Sociálne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 165,00 

EUR za kalendárny mesiac na základe výpočtového listu, ktorý tvorí Prílohou č.1 k tejto 

zmluve. 

 

5. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný uhradiť najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca: 

a) v hotovosti do pokladne poskytovateľa formou príjmového dokladu alebo 

b) bezhotovostne bankovým prevodom na účet – IBAN SK89 5600 0000 0060 4959 7001. 

 

6. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenej osobitým predpisom. 

 

7. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13 zákona o 

sociálnych službách je pohľadávkou, ktorú poskytovateľ uplatňuje v konaní o dedičstve.  

 

8. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ 

sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve 

v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty jej platnosti formou jej 

vypovedania. 

 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prijímateľ 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. 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 prijímateľa 

sociálnych služieb pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a 

základných sociálnych aktivít.  

 

3. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške 

a v termíne splatnosti.  
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4. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní 

zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v 

príjmových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v takomto prípade uzatvoria dodatok k tejto zmluve.  

 

5. 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. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade uzatvoria dodatok k tejto zmluve.  

 

6. Prijímateľ je povinný na výzvu Obce Tomášovce zúčastniť sa na posúdení zdravotného 

stavu a opätovnom posúdení zdravotného stavu v termíne určenom posudzujúcim lekárom v 

zmysle zákona o sociálnych službách, Prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť 

sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne 

určenom lekárom podľa zákona o sociálnych službách. 

 

VII. 

Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby kedykoľvek aj bez udania 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 čl. V. 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 V. tejto zmluvy, 

d./ prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 11 a 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, 

e./ poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu. 

 

3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi 

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

dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

VIII. 

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe 

písomnej žiadosti podanej poskytovateľovi. 

  

2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné 

činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti.  
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IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 1 poskytovateľ. 

 

3. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Obcou 

Tomášovce za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a autentickosť 

zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Tomášovce. Ak sa do troch 

mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 

 

 

V Tomášovciach, dňa 19.01.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Ján Mičuda         prijímateľ 

               starosta obce  
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Príloha č. 1 
 

Výpočtový list 

na určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu 

 

Prijímateľ sociálnej služby: 

 

Meno a priezvisko:     Elena Rybová, rod. ......................... 

Adresa trvalého pobytu:    ......................., 985 56 Tomášovce 

Narodený/á:      ................... 

Číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:  OcÚ-S2021/00378 zo dňa 30.12.2021 

Príjem:      ............  EUR 

1,3 násobok životného minima:                             218,06 EUR x 1,65 = 359,80 EUR 

Rozdiel:                                       ............ EUR 

 

 

 

Mesačná úhrada pre p.  Elenu Rybovú:   7,5 hod x 22 dní x 1,00 EUR = 165,00 EUR 

 

Celková mesačná úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa určuje podľa hodín 

opatrovateľskej služby  v prepočte na 22 pracovných dní, 1,00 EUR/ 1 hod., čo predstavuje 

sumu 165,00 EUR/mesačne.  

Podľa § 73 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan platí za poskytnutú 

sociálnu službu uvedenú úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto 

občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,65 

násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom.  

Prijímateľ sociálnej služby p. Elena Rybová je povinná platiť plnú úhradu za skutočne 

poskytnuté /hodiny/ úkony opatrovateľskej služby na základe odsúhlaseného mesačného 

výkazu opatrovateľskej služby.  

 

 

 

 

V Tomášovciach, dňa 19.01.2022  

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Ing. Ján Mičuda      

                                                                                                    starosta obce  

 

 


