
Zmluva č. ...............,  o poskytovaní sociálnej služby 

podľa § 74 ods. 7 zákona 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 a § 51 Občianskeho zákona 

 
 

Poskytovateľ sociálnych služieb :     

                                     Mestské centrum sociálnych služieb Modra 

IČO :                          308 566 98   

Bankové spojenie :  194 270 14 54/0200 

Zastúpené :               Mgr. Janou Machalovou      

 

(v ďalšom texte len „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Prijímateľ : p. ..........................................,   

                     nar. : ..................,  trvale bytom: ............................, 900 01 Modra 

                    (v ďalšom texte len „prijímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

uzatvorili dňa: ........................  

 

 

zmluvu o poskytovaní  opatrovateľskej služby.  

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá je oprávnená na základe zriaďovacej listiny  

vykonávať činnosť a poskytovať sociálne služby podľa 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 (v ďalšom texte len „ zákon  č. 448/2008 Z. 

z.“). 

2. Prijímateľ je fyzická osoba, ktorej bol rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu 

vydaným rozhodnutím Mesta Modra, č. R 27/2017  zo dňa 15. 05. 2017, priznaný nárok na 

poskytovanie opatrovateľskej služby a podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy podľa   § 74  zákona 

č. 448/2008 Z. z. 

 3. Poskytovateľ uzatvára týmto zmluvu s prijímateľom o poskytovaní odborných činností,  

obslužných činností  a ďalších činností podľa § 16, 17, a 18 zákona č. 448/2008 Z. z.,    

a to: 

 a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

4. Prijímateľ poskytovania sociálnej služby uvedenej pod bodom 3, prijíma a zaväzuje sa 

zaplatiť  úhradu spôsobom a vo výške uvedenej v čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

 

 



 

II. Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ  poskytuje sociálnu službu uvedenú v čl. I. bod 3 od ............................. 

2. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú, t. j. počas odkázanosti prijímateľa na sociálnu 

službu podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.  a za podmienok   schválených  vo VZN č. 1/2018 

o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Modra. 

3. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ako terénna forma sociálnej služby v jej 

prirodzenom sociálnom prostredí podľa § 13, ods.(3) zákona č. 448/2008 Z. z., ........... hodiny 

denne, počas pracovných dní. 

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v čase neprítomnosti opatrovateľky (PN, dovolenka, OČR, 

P a iné) poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby náhradného opatrovateľa len v prípade, ak mu 

to prevádzkové a personálne dôvody dovoľujú. V opačnom prípade je starostlivosť o 

prijímateľa sociálnej služby povinná zabezpečiť rodina, alebo blízki príbuzní.  

 

 

III. Úhrada 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu vo výške stanovene j 

poskytovateľom, na základe VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Modra 

a podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa skutočného rozsahu hodín 

poskytovaných úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít 

a dohľadu za kalendárny mesiac, v ktorom sa starostlivosť poskytla.  

2. Výška úhrady podľa bodu 1 tohto článku odo dňa začatia poskytovania sociálnej služby je 

určená: 2, 00 €/ hod., na základe § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a považuje 

sa za uskutočnenú sociálnu službu. 

Spôsob výpočtu úhrady: ....... hod. x 2,00 € x počet pracovných dní v príslušnom mesiaci. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť poskytovateľovi každú zmenu príjmových 

a majetkových pomerov ovplyvňujúcich výšku úhrady, za účelom uzatvorenia dodatku 

k zmluve, odsúhlasenú obidvoma zmluvnými stranami.  

4. Úhrada za poskytovanie sociálnej služby je splatná mesačne, najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet poskytovateľa, alebo v hotovosti do pokladne 

MsCSS Modra. 

5. Podmienky zmeny úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa upravujú VZN č. 1/2018 

o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Modra. 

6. Nezaplatená časť úhrady za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávkou 

poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

 

 

 

 

 

  

 



 

IV. Náhrada škody  

 

Prijímateľ má právo na náhradu vzniknutej škody v prípade škody spôsobenej poskytovateľom 

pri poskytovaní sociálnej služby, alebo v priamej súvislosti s ňou, s výnimkou ambulantnej 

sociálnej služby.   

 

 

                                                                                                                                                                                                               

V. Skončenie platnosti zmluvy 

1. Platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú končí jej uplynutím. 

2. Platnosť zmluvy je možné pred uplynutím dojednanej doby skončiť : 

a) dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode   

b) písomnou výpoveďou. 

3.  Prijímateľ sociálnej služby môže kedykoľvek jednostranne písomne vypovedať zmluvu  

o poskytovaní sociálnej služby bez udania dôvodu jej ukončenia, pričom výpovedná lehota 

nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa podania výpovede. 

4. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne písomne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby ak,  

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré 

narušujú občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu 

službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä 

tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší      

ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne 

trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, 

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby podľa § 13 ods. 13, ods. 14 VZN č. 1/2015 o poskytovaní 

sociálnych služieb Mestom Modra, 

c) Mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu 

d) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená, alebo je zmenený účel 

poskytovania sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú 

nevýhodu. 

5. Výpoveď poskytovateľa musí byť písomná s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná   

lehota je 30 dní  a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede.  

6. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa dodatočne preukáže, že neboli splnené  

podmienky pre poskytovanie sociálnej služby. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom    

doručenia prijímateľovi. 

 

 

 

 

 



 

V. Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom jedno vyhotovenie je určené pre obec, 

jedno pre prijímateľa a jedno vyhotovenie je pre poskytovateľa. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne v zmluve neupravené sa riadia primerane 

zákonom 448/2008, Občianskym zákonníkom  a všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Modra. 

3. Pri spracúvaní osobných údajov pracuje MsCSS Modra v súlade s legislatívou podľa Zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Účastníci zmluvy si zmluvu o poskytovaní sociálnej služby prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.    

 

 

 

v Modre, dňa: .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ sociálnej služby                                           Poskytovateľ sociálnej služby 

 

 


