
Zmluva 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 132/7 
       985 56  Tomášovce 
 
zastúpená:      Ing. Ján Mičuda, starosta obce 
bankové spojenie:     Dexia banka Slovensko a. s. 
číslo účtu:      6049597001/5600 
IČO:       00316474 
 
/ďalej len "poskytovateľ"/ 
 
 
Prijímateľ sociálnej služby: 
 
meno a priezvisko:     Jolana Hroncová 
adresa trvalého pobytu:    Tomášovce, Lúčna 294/10 
narodený/á:      27.07.1922 
Číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:  646/2010 
 
/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. 448/20008 Z. z. o sociálnych službách. 
 

II. 
Druh, vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - opatrovateľskú službu. 
 
2. Prijímateľovi zabezpečí poskytovateľ nasledovné služby: 
 
A. Sebaobslužné úkony 
Pomoc inej fyzickej osoby  pri celkovej kúpeli,  porciovaní a obsluhe stravy, sprievode na 
toaletu a z toalety, účelnej očiste po toalete, podaní podložnej misy, ochrane osobnej bielizne, 
výbere oblečenia, obliekaní, obúvaní,  vyzliekaní, vyzúvaní, sprievode po schodoch, pomoc 
pri  vstávaní  a líhaní z lôžka, obsluhe a premiestňovaní predmetov osobnej potreby.  



B. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 
Pomoc inej fyzickej osoby  pri nákupe potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 
príprave, varení, zohrievaní donáške  jedla do  domu, umytí riadu, bežné upratovanie 
v domácnosti, obsluhe bežných domácich spotrebičov, starostlivosti o bielizeň, starostlivosti 
o lôžko, vynášaní drobného domového odpadu  do zbernej nádoby, a ďalšie  jednoduché  
úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti. 
 
C. Základné sociálne aktivity 
Pomoc inej fyzickej osoby pri  sprievode na lekárske vyšetrenie, na vybavenie  úradných 
záležitostí,  pri záujmových činnostiach. 
 
D. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní základných sociálnych aktivít 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
základných sociálnych aktivít 
 
3. Sociálna služba je občanovi poskytovaná terénnou formou v jeho prirodzenom sociálnom 
prostredí. 
 

III. 
Miesto poskytovania sociálnej služby 

 
Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v mieste jeho trvalého bydliska. 
 

IV. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

 
1. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas, 3,5 hod./denne 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 01.03.2011. 
 

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 a doby jej 
poskytovania pre prijímateľa nasledovne: 
Poplatok občana za 1 hodinu opatrovateľskej služby v Obci Tomášovce je: 

a) 1,00 EUR za hodinu pri stupni odkázanosti II. - IV. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z.z.) 
b) 1,00 EUR za hodinu pri stupni odkázanosti V. - VI. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z.z.) 

 
3. Sociálne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 77,00 EUR 
na základe výpočtového listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy /príloha č. 1/ 
 
4. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, za 
kalendárny mesiac, v ktorom sa služba prijímateľovi poskytovala, najneskôr však do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca.  
 



5. Úhrada za sociálne služby uvedená v čl. II. tejto zmluvy bude upravená na základe nového 
všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré bude schválené v zmysle zákona o sociálnych 
službách. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto zmeny budú upravené Dodatkom k tejto zmluve 
po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
6. 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.  
 

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.  
 
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 žiadosti 
podanej poskytovateľovi.  
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné 
činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti.  
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 2 poskytovateľ. 
3. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Obcou 
Tomášovce za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a autentickosť 
zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.  
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  
 
 
V Tomášovciach, dňa 23.02.2011. 
 
 
 
 
               Ján Mičuda v.r.                                                                     Jolana Hroncová v.r. 
...................................................                                                  ................................................ 
             Ing. Ján Mičuda         prijímateľ 
                starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Výpočtový list 
od 01.03.2011 na dobu neurčitú 

na určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu 
 
Opatrovaná: Jolana Hroncová, narodená 27.07.1922,  

     trvale bytom Tomášovce, Lúčna 294/10 
          
 
príjem opatrovanej:               362,200 EUR 
1,3 násobok životného minima:                 240,994 EUR 
rozdiel:                                                           121,206 EUR 
 
 
 
Mesačná úhrada pre p.  Jolanu Hroncovú:   3,5 hod. x 22 dní x 1,00 EUR = 77,00 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 77,00 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 1,3 
násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom.  
Opatrovaná Jolana Hroncová je povinná platiť plnú úhradu za skutočne poskytnuté /hodiny/ 
úkony opatrovateľskej služby na základe odsúhlaseného mesačného výkazu opatrovateľskej 
služby.  
 
 
 
 
V Tomášovciach, dňa 23.02.2011. 
 
 
 
 
                                                                                                 Ján Mičuda v.r. 
                                                                                    ...................................................                                                 
                                                                                                Ing. Ján Mičuda                                                                                                
                                                                                                   starosta obce  
 
 


