
Zmluva č. 5/71/2011 o platení úhrady za sociálnu službu 
uzatvorená v zmysle § 73 ods.10 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“) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ sociálnej služby:  
          MESTO SEREĎ 
          Nám. Republiky 1176/10 
          926 00   S e r e ď                         
          zastúpené Ing. Martinom Tomčányim - primátorom mesta                                                                                     
        IČO: 00 306 169 
          bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
                                         č.ú. 0203505156/0900 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

Platiteľ sociálnej služby:  
          Erik xxxxxx           
          xxxxxxx, 926 01  Sereď 
          nar. xxxxxxxx 
 (ďalej len „platiteľ“) 
 

 

I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Platiteľ sa zaväzuje platiť časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu – 
opatrovateľskú službu, poskytovanú mestom Sereď Alžbete xxxxxx, nar. xxxxxxx, 
trvale bytom Sereď, xxxxxxx v rozsahu 7,5 hodiny denne na  základe Zmluvy č. 
5/31/368/2010 zo dňa 20.01.2010 a nasledujúcich dodatkov. 

2. Povinnosť platiť úhradu začína 1.januára 2012.  
3. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

v zmysle zákona o sociálnych službách.            
 

II. 

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

 
1. Dohodnutá úhrada za opatrovateľskú službu je určená na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Sereď č. 16/2011 zo dňa 29.11.2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby vo výške  

      1 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby.  
2. Dohodnutá 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 počet pracovných dní v príslušnom 
mesiaci.  

3. Prijímateľovi sociálnej služby – Alžbete xxxxxxxx vzniká povinnosť platiť časť 
úhrady v zmysle Dodatku č. 3 zo dňa 16.12.2011 Zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby č. 5/134/6019/2009 zo dňa 23.09.2009. Platiteľ sociálnej služby sa zaväzuje 
uhradiť zostávajúcu časť úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, ktorá je 



rozdielom medzi plnou výškou úhrady a časťou úhrady, ktorú platí prijímateľ 
sociálnej služby.  

4. Dohodnutú časť úhrady za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac je 
povinný platiteľ uhradiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca nasledovnou 
formou:  

• peňažným poštovým poukazom na bežný účet mesta,  
• platbou v hotovosti do pokladne MsÚ, 
• trvalým príkazom na účet mesta (zúčtovanie sa realizuje na konci roka, resp.  

               pri ukončení opatrovateľskej služby). 
5. Úhrada za opatrovateľskú službu sa upravuje na základe novelizácie VZN mesta 

Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby.  
6. Platiteľ súhlasí s platením časti úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Alžbete 

xxxxxxxx, neželá si zisťovanie príjmov rodiny ani ďalších príbuzných.  
 

III. 

Zánik zmluvného vzťahu 
 

1. Zmluvný vzťah zanikne dňom, kedy mesto Sereď prestane Alžbete xxxxxx, nar. 
xxxxxx poskytovať opatrovateľskú službu.  

2. Platiteľ môže jednostanne vypovedať zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu  
písomne v prípade, že preukáže, že mu po zaplatení úhrady za sociálnu službu 
mesačne nezostane 1,3 násobok sumy životného minima ustanoveného príslušným 
zákonom. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 1 vyhotovenie obdrží platiteľ a 2 
vyhotovenia poskytovateľ.  

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonávať len na základe písomného dodatku 
so súhlasom obidvoch strán.  

3. Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.      o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.01.2012 po predchádzajúcom 
zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.  

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Seredi, dňa 16.12.2011 
         - podpísané - 

                                                                                                            ..........................................        
                                                                                                                    primátor mesta 
 
Zmluva zverejnená dňa: 29.12.2011                                        - podpísané -                                          
Zmluva  nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012                                    .......................................... 
                                                                                                              platiteľ sociálnej služby 
 
 
 


