
Zmluva č. 5/74/8333/2011 o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorená v zmysle § 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 (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“) 
 
Prijímateľ sociálnej služby:  
          Gabriela xxxxxxxx             
          xxxxxxx, 926 01  Sereď 
          nar. xxxxxxx 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na základe 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú službu vydaného 
mestom Sereď č.k. SS 53/6885/3/2011 zo dňa 14.11.2011. Prijímateľ sa zaväzuje 
prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone 
o sociálnych službách. 

2. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 
v zmysle zákona o sociálnych službách.            

 
II. 

Druh a forma poskytovanej sociálnej služby 
 

1. Druh sociálnej služby: opatrovateľská služba – sociálna služba na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 
(podľa §12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o sociálnych službách), 

2. Forma sociálnej služby: terénna – v domácom prostredí prijímateľa.  
 

III. 
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

 
Opatrovateľskou službou sa prijímateľovi budú poskytovať nasledovné úkony (podľa prílohy 
č. 4 zákona o sociálnych službách): 
1. Sebaobslužné úkony 

a) hygiena, 



b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, 
c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, 
d) obliekanie, vyzliekanie, 
e) mobilita, motorika. 

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 
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  
    (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady  
     platieb). 

3. Základné sociálne aktivity 
a) sprievod, 
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri  
    vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a 
    pri nakupovaní, 
 c) tlmočenie. 

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní základných sociálnych aktivít.  

 
Rozsah úkonov opatrovateľskej služby je 2 hodiny denne, počas pracovných dní 
v príslušnom mesiaci. 

 
IV. 

Miesto poskytovania sociálnej služby 
 
Opatrovateľská služba sa bude poskytovať v byte prijímateľa. Prijímateľ v záujme realizácie 
dohodnutých služieb umožní zamestnancovi poskytovateľa vstup do priestorov svojho bytu – 
domácnosti. 

V. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby 

 
1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára na dobu neurčitú. 

       2.   Opatrovateľská služba sa začína poskytovať 1. januára 2012. 
 

VI. 
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. Poplatok občana 
je 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. Dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac je 
povinný platiť  prijímateľ opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca nasledovnou formou:  

• peňažným poštovým poukazom na účet mesta, č.ú. 0203505156/0900 
• platbou v hotovosti do pokladne MsÚ, 
• trvalým príkazom na účet mesta (zúčtovanie sa realizuje na konci roka, resp.  

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

Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby.  
5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, 

poskytovateľ 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. 

6. Prijímateľovi sociálnej služby vzniká povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 
službu v plnej výške, suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 
zákona o sociálnych službách nie je určená.  

 
 

VII. 
Zánik zmluvného vzťahu 

 
1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

kedykoľvek, písomne, bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 
30 dní. 

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká dohodou zmluvných strán. 
3. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby ak:  
a) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku  VI. tejto zmluvy za 

čas dlhší ako dva mesiace, 
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 

12 zákona o sociálnych službách, 
c) mesto Sereď rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú 

službu. 
4. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi 

písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede a výpovednej lehoty.  
 

VIII. 
Práva a povinnosti účastníkov 

 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do 8 dní 

zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 
a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy 
úhrady za sociálnu službu. 

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu  poskytovateľa osvedčiť skutočnosti 
rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa 
doručenia výzvy, ak vo výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak prijímateľ nevyhovie výzve 



v určenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, 
ak bola vo výzve na tento následok upozornená.  

 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých  poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia 

a prijímateľ 1 vyhotovenie.   
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 
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.01.2012 po zverejnení na webovom 
sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva bola uzatvorená 
podľa ich skutočnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

 
 
V Seredi, dňa 29.12.2011 
 
 
       - podpísané - 

                                                                                       ........................................................... 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
 - podpísané - 

                                                                                      ............................................................ 
                                                                                         prijímateľ opatrovateľskej služby 
 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: 30.12.2011 
 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012 
 
 
 
 
 


