Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. O
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní

Článok 1

Zmluvné strany
1. Poskytovateľ sociálnej služby:
Obec Vojčice
so sídlom: P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
zastúpená: Mgr. Vlastimilom Kiral-Vargom, starostom obce
IČO: 00 332 135
DIČ: 2020741272
č. účtu: 3921-622/0200
banka VÚB, a.s., pobočka Trebišov
(ďalej len „poskytovateľ“)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
Mária Mikulová,
Štvorcová 494/8, 076 22 Vojčice
(ďalej len „prijímateľ“)
Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby za úhradu
Článok 3
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu formou
poskytnutia opatrovateľskej služby.
Článok 4
Miesto, čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby
1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi formou opatrovateľskej služby v
mieste trvalého pobytu prijímateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu formou opatrovateľskej
služby dňom: od 1. januára 2021 v pracovných dňoch v rozsahu 7,5 hodín denne na čas
do 31. decembra 2023 po dobu trvania podmienok.
Článok 5
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať tieto služby formou opatrovateľskej
služby:

a) obslužné činnosti: dohľad, hygiena obliekanie, vyzliekani, bežné upratovanie, ďalšie
jednoduché úkonny spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti so zabezpečením
nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných potrieb prijímateľa
b) ďalšie činnosti: preprava a asistencia v rámci prepravy na lekárske vyšetrenia, prevencia
sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny a iné s tým súvisiace činnosti
2. Formou sociálnej služby opatrovateľská služba.
Článok 6
Úhrada za sociálnu službu a spôsob jej určenia
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne
záväzného nariadenia obce Vojčice o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Vojčice v znení
neskorších zmien (ďalej len VZN).
2. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s
prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili
skutočnosti na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška úhrady sa upravuje aj pri zmene
VZN.
3. Prijímate je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a
majetku.
4. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
Článok 7
Spôsob platenia za poskytovanú sociálnu službu
1. Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu do
pokladne obce Vojčice, ktorá bude faktúrovaná po ukončení kalendárneho mesiaca do dátumu
splatnosti uvedeného na faktúre.
Článok 8
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi službu na odbornej úrovni.
2. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.
3. Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopnosti a
možností.
4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.
Článok 9
Práva a povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.
2. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesnými
alebo duševným zdraví, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na
poskytovanie sociálnej služby.
3. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a
termíne.
4. Prijímateľ je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálne služby ak sa
zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu , resp. Po nadobudnutí
účinnosti nového
Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice o poskytovaní

opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Vojčice.
Článok 10
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023.
2. Zmluva vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou
zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a
musí byť doručená druhej strane.
3. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedeného dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
4. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov:
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývyjúce zo zmluvy najmä tým, že nezaplatí dohodnutú
úhradu za poskytovanú sociálnu službu,
b) prijímateľ nezatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti
rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
c) obec Vojčice rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
5. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede.
6. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiachy, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť formou očíslovaných písomných
dodatkov.
2. Právne vzťahy výslovene neupravrné touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z. O
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenských zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa a
jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlaujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu pospisujú.

Vo Vojčiciach, dňa

