
ZMLUVAc. 759-1/2011 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH. SLUŽIEB
V ZARIADENÍOPATROVATEUSKEJSLUŽBY

uzavretá v zmysle § 74 a § 36 zákona c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona c. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a Všeobecne závazného nariadenia Mesta Pezinok c.

3/2009 zo dna 01.08.2009

I.
ZMLUVNÉSTRANY

1.1 Poskytovatel' sociálnej služby:

zastúpenie:
bankové spojenie:
císlo úctu:
ICO:

(d'alej len "poskytovatel"')

.primátor l)1estaPezinok Mgr. Oliver Solga
Dexia
6602006001/5600
30 50 22

1.2 Prijímatel' sociálnej služby:

Meno a priezvisko: Sidónia Federlová
Adresa trvalého pobytu:
Mesto :
Dátum narodenia:
Císlo obcianskeho preukazu:
Císlo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
(d'alej len "prijímatel"')

Východiskové údaje:
.Primátor mesta Pezinok vyhovel žiadosti p. Sidónii Federlovej zo dna 31.01.2011 a dnom
31.01.2011 žiadatel'a prijíma do Zariadenia opatrovatel'skej služby (ZaS) Komenského 23,
Pezinok za podmienok schválených vo VZN Mesta Pezinok C.3/2009 a dojednaných v tejto
zmluve. Poskytovatel' sa zavazuje pre prijímatel'a poskytovat' sociálnu službu podl'a § 8 ods. 6
zákona C.448/2008 Z. z. o sociálnych službách (d'alej len zákon o sociálnych službách) a o
zmene a doplnení zákona C.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších prepisov (posudok o odkázanosti na sociálnu službu bude doložený
k žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby dodatocne).
Prijímatel'ovi sa poskytuje sociálna služba v zmysle ustanovenia §12 ods.1 pís. c bod 1
zákona o sociálnych službách.

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovatel' sa zavazuje v dohodnutej dobe poskytnút prijímatel'ovi v ZOS
Komenského 23, Pezinok, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, ak nie je
mu možné poskytnút' opatrovatel'skú službu, nasledovné sociálne služby:
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2.2.

1. pomoc pri odkázanosti,na pomoc inej fyzickejosoby~
2. soqiálneporadenstvo,
3."'sociálnaréh:ibilitácia
4. ošetrovatel'ská starostlivost'
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizn~ a šatstva,
8. utváraniepodmienok na úschovu cenných vecí.
Poskytovatel' a prijímatel' sa dohodli, že táto ZIhluvasa uzatVárana dqbu urcitú, t.j. od'
31.01.2011 do 15.02.2011.Táto zmluva nadopúda úcinnost' dna 31.01.2011;, po jej
zverejnení v zmysle novely Obcianskeho zákonníka c. 546/2010, ktoroti sa dopÍna
zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení 'neskorších predpisov a ktorým sa
meniaa dopÍnajú niektoré zákony. .

Ul.
CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3.1 Prijímatel' sa zavazuje riadne a v stanovenom termíne platit' poskytQvatel'oviúhradu
za poskytnuté sociá1ne služby v zmysle prílbhy platného VZN Mesta Pezinok o..
3/2009 . . .

-pomoc priodkázanosti na pomoc inej osoby 1stupen odkázanosti IV./ 1,70 €I den
- ubytqvanie . 2,00 € Idenf-stravovanie :

ranajky 1,00€/den
obed 1,20€/ den
vecera 1,00€/den
1úhrady za poskytované služby sa menia podl'a kalendárnych dní v mesiacil
Prijímatel' je povinný vykonat' úhradu poskytovatel'ovi za poskytnuté služby pri
nástupe do zariadenia a dalej platí vždy najneskor do 15. dna nasledujúceho mesiaca.

3.3 Ak sa zmenia skutocnosti rozhodujúce na urcenie úhrady za sociálnu službu,
poskytovatel' sociálnej služby a prijímatel' sociálnej služby sú povinní uzatvorit'
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.' .

3.4 Prijímatel' sociálnej služby podl'a § 72 ods. 9 neplatí úhradu za odborné cinnosti,
obslužné cinnosti a dalšie cinnosti v case jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie.

3.5 Ak nevznikne prijímatel'ovi sociálnej služby podl'a § 73 ods. 1 až 5 povinnost' platit'
úhradu za sociálnu službu alebo jej cast', prechádza táto povinnost' podl'a § 73 ods.1O
na rodinných príslušníkov na základe podpísania dohody o úhrade za poskytnutú
sociálnu službu.

3.6 Ak nevznikne prijímatelovi sociálnej služby podl'a § 73 ods. 1 až 5 povinnost' platit'
úhradu za sociálnu službu alebo jej cast', a táto povinnost' nevznikne ani rodinným
príslušníkom a prijímatel' sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu
službu alebo jej cast' je pohl'adávka poskytovatela sociálnej služby, ktorá sa uplatnuje
v konaní o dedicstve.

3.7 Cena za poskytnuté sociálne služby sa zvyšuje na základe novelizácie všeobecne
závazného nariadenia, zmena výšky ceny za poskytnuté služby bude dodatkom tejto
zmluvy.
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IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Prijímater prehlasuje, že pred nástupom do zariadenia splnil všetky podmienky pre
pobyt v zariadení, nemá žiadnu infekcnú chorobu, ktorá by mu bránila bývat v tomto
zariadení.

4.2 Prijímater sa zavazuje:
a) riadne sa oboznámit so VZN Mesta Pezinok c. 3/2009, so štatútom, prevádzkovým
poriadkom a zavazuje sa ich rešpektovat a riadne dodržiavat,
b) uhradit všetky náklady a škodu, ktoré vzniknú poskytovaterovi pri nedodržiavaní
pokynov zamestnancov poskytovatera, VZN Mesta Pezinok c. 3/2009, štatútu na
zariadení poskytovatera ajeho vybavení zavinením príjemcu,
c) riadne užívat' priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako i d'alšie
spolocné priestory,
d) v priestoroch bez súhlasu poskytovatera nevykonávat' žiadne podstatné zmeny,
e) uvornit miesto v zariadení a odst'ahovat' osobné veci v posledný den poskytovania
sociálnej služby.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predcasného ukoncenia pobytu z dóvodu
podra cI. 5.3 písmo a) zmluvy, prijímater sociálnej služby nemá nárok na vrátenie
vopred uhradenej sumy podra cI. III. zmluvy.

4.4 Prijímater podpísaním tejto zmluvy berie na vedomie, že mu nevzniká z dóvodu
poskytovania sociálnych služieb v zariadení a jeho ukoncenia nárok na bytovú
náhradu a zároven berie na vedomie skutocnost', že sa jedná o prechodné
poskytovanie sociálnych služieb.

V.
VYPOVEDANIE ZMLUVY

5.1 Prijímatel sociálnej služby maže jednostranne vypovedat' zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby kedykorvek aj bez uvedenia davodu.

-5.2 Prijednostrannom vypovedaní zmluvy podl'a odseku 5.1. prijímatel' sociálnej službyje
povinný dorucit' poskytovatel'ovi sociálnej služby písomnú výpoved'. Výpovedná
lehota je tri dni od dorucenia výpovede poskytovatel'ovi.

5.3 Poskytovatel' maže jednostranne vypovedat zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
ak:

a) prijímatel sociálnej služby porušuje povinnosti vyplývajúce zo Všeobecne
závazného nariadenia Mesta Pezinok c. 3/2009, štatútu, prevádzkového poriadku alebo
ak príjemca riadne nevyužíva predmet ubytovania bez vážneho dóvodu,
b) prijímatel sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
najma tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú obcianske spolužitie, alebo
nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za cas dlhší ako tri mesiace alebo plati
len cast dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesacnej
úhrady,
c) prijímatel sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby, ak sa zmenia skutocnosti rozhodujúce na urcenie úhrady za sociálnu službu,
d) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený úcel poskytovania
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre
poskytovatera sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu.
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5.4 Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podl'a odseku 5.3 poskytovatel' sociálnej
služby je povinný dorucit prijímatel'ovi sociálnej služby písomnú výpoved'
s uvedením dovodu výpovede. Výpovedná lehota je tri dni, pokial zákon neustanovuje
inak.

VI.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nepravdivé uvedenie údajov, ktoré majú vplyv na
uzatvorenie tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zmluva može
byt zrušená okamžite.

6.2 Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovat o všetkých
skutocnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy.

6.3 Prijímatel' sociálnej služby, ako dotknutá osoba v zmysle zák. c. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí so spracovaním
osobných údajov poskytovatel'om na úcely sociálnych služieb podl'a zákona c.
448/2008 Z.z.

6.4 Zmluvné strany sa zav8zujú všetky spory vyplývajúce zo zmluvy riešit predovšetkým
vzájomnou dohodou.

6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich pravú, slobodnú vol'u, že bola
uzavretá slobodne, vážne, urcito a zrozumitel'ne a na znak súhlasu ju vlastnorucne
podpisujú.

6.6 Ak sa zmenia skutocnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
možno tieto skutocnosti zmenit' formou písomných, vzostupne císlovaných dodatkov
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

6.7 Vztahy, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené, sa budú riadit príslušnými
ustanoveniami zák. C.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Obcianskym zákonníkoin
ako 8:iinternými predpismi Mesta Pezinok.

6.8 Zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnomjej podpísania zmluvnými stranami.
6.9 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovatel'

sociálnej služby, jeden príjemca sociálnej služby a jeden vedúci zariadenia.

V Pezinku dna 31.01.2011
zn.lZOS/759-1I2011 II: /)( /

(vyhotovila Mgr. Martina Va!ková) . r,6,{lY)

,...

prijímatel
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