
ZMLUVA č. ............. 

 zo dňa ...................... 
 

 

     o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch uzatvorená 

podľa ustanovenia  § 51  Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v  znení neskorších 

predpisov  a  ustanovenia § 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 v znení zákona č. 317/2009 Z. z.,  332/2010 Z. z.,  č. 

551/2010 Z. z., 50/2012 Z. z., 185/2012 Z. z., 413/2012 Z. z.,  485/2013 Z. z.,  185/2014 Z. z., 

219/2014 Z. z., 376/2014 Z., z., 345/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 40/2017 Z. z., 

331/2017 Z. z., 351/2017 Z. z.   (ďalej len zákon o sociálnych službách) a podľa Všeobecne 

záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy 

úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len VZN 

č. 72/2019).  

 

Článok I. 

OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN  

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov sociálnych služieb v Brezovičke (DSS) 

                                                           Rehabilitačné stredisko v Lipanoch                  

            sídlo:                                            Brezovička č. 62, 082 74 Brezovica          

      zastúpenie:                                   Mgr. Ján Tomus 

                                                           riaditeľ DSS v Brezovičke 

 

      IČO:                                             00619493 

      bankové spojenie/č. účtu :           7000513123/8180 

            IBAN SK 24 8180 0000 0070 0051 3123 

 názov účtu         Štátna pokladnica, Radlinského 32,  

                                                           810 05  Bratislava 15   

(ďalej len  ,,poskytovateľ“ ) 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby: 

     meno a priezvisko:                        .......................................... 

     adresa trvalého pobytu:                 ..........................................  

           dátum narodenia:                           .......................................... 

           číslo rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby: .............................. 

 

rodič/opatrovateľ/splnomocnenec: ......................................... 

adresa trvalého pobytu:                  .......................................... 

dátum narodenia:                           .......................................... 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

 

     Zmluvné strany po vzájomnej dohode  uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby v znení neskorších dodatkov pre .....................................................  

 

 



Článok II. 

DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

     Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu prijímateľovi na riešenie jeho 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby a to v rehabilitačnom stredisku podľa § 37 zákona  NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. 

 

Článok III. 

VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

      Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v rehabilitačnom stredisku poskytovať tieto 

služby: 

1. odborné činnosti:  

a/ základné sociálne poradenstvo, 

b/ sociálnu rehabilitáciu,  

c/  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

d/ rozvoj pracovných zručností 

2. obslužné činnosti: 

a/   poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby   

    v spoločných priestoroch,  

b/ stravovanie : desiata, obed 

3. ďalšie činnosti:   

a/   utváranie podmienok na záujmovú činnosť,   

      

     Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi ambulantnou formou. Prijímateľ je  

opatrovníkom sprevádzaný alebo dopravovaný do miesta a z miesta poskytovania sociálnej 

služby.    

Článok IV.  

POČET ODOBERANÝCH JEDÁL 

 

     Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je 

povinné poskytovať stravovanie.  

     Zmluvné strany sa dohodli na odoberaní stravy a to .................... napríklad desiaty a obeda. 

 

 

Článok V. 

DEŇ, ČAS A MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

1. Deň začatia poskytovania sociálnej služby – sociálna služba sa poskytuje od ............ uvedie 

sa dátum začatia poskytovania sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa 

uzatvára na dobu určitú t. j. do 28. 2. 2023.   

1. Čas poskytovania sociálnej služby – sociálna služba sa poskytuje na čas určitý t. j. 

v pracovných dňoch v čase ........................... uvedie sa čas, napríklad od 8:00 hod. do 15:00 

hod. t. j. 7 hodiny denne.   

2. Miesto poskytovania sociálnej služby - Rehabilitačné stredisko v Lipanoch, ul. Kpt. 

Nálepku č. 7, 082 71 Lipany. 

 

 



Článok VI. 

SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB URČENIA CELKOVEJ 

ÚHRADY – uvádzame vzor, pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu 7 hodín denne 

a pri odoberaní stravy /desiata a obed u stravníka nad 15 rokov/. 

1. Podľa článku 6  ods. 1) písm. c) VZN  č. 72/2019 výška celkovej úhrady za poskytované 

služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá  v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri 

poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou formou ako 22 – násobok hodinovej sadzby za 

počet zmluvne dohodnutých hodín počas pracovného dňa.   

      

2. Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určí ako 

súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti t. j. 

.................................................................22 x 6,00 € / deň ............................................ 132,00 € 

 

Za odborné činnosti:  

a/  základné sociálne poradenstvo .........................................................................................0,00 

b/  sociálna rehabilitácia ........................................................................................................0,00 

c/  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby..............................0,00  

d/  rozvoj pracovných zručností .............................................................................................0,00 

Za odborné činnosti spolu: ..............................................................................................0,00 € 

             

Za obslužné činnosti:  

Stravovanie:  

a/ stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov: 

desiata ................................................................................................................................... 0,54 

obed .......................................................................................................................................1,26 

réžia .......................................................................................................................................0,70 

Za obslužné činnosti:  

b/ poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby 

v spoločných priestoroch sa stanovuje na hodinu na prijímateľa vo výške  0,50 €. Matka - 

opatrovateľka požiadala pre svoje dieťa o sociálnu službu v rozsahu 7 hodín denne, t. j. v čase 

od  8:00 hod. do 15:00 hod., t. j. 7 hodín x 0,50 € ................................................................. 3,50  

Za obslužné činnosti spolu: .............................................................................................6,00 € 

 

Za ďalšie činnosti:  

a/ pri utváraní podmienok na záujmovú činnosť ..................................................................0,00 

Za ďalšie činnosti spolu: ..................................................................................................0,00 € 

 

3. Podrobný rozpis výšky úhrady za poskytované sociálne služby je uvedený aj vo výpočtovom 

liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY ZA  SOCIÁLNU SLUŽBU 

PODMIENKY VRÁTENIA ÚHRADY, PODMIENKY JEJ ZÚČTOVANIA 

A LEHOTA NA ZÚČTOVANIE ÚHRADY 

1. Prijímateľ  sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa 

svojho príjmu a majetku ku dňu jej splatnosti t. j. najneskôr do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, 

v ktorom sa prijímateľovi sociálna služba poskytuje a to v hotovosti do pokladne zariadenia.  



2. Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo 

tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je povinný platiť podľa zákona 

o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu 

boli služby v danom mesiaci poskytované.  

1. Poskytovateľ je povinný zúčtovať úhradu najneskôr do desiatich kalendárnych dní 

po skončení mesiaca v ktorom sa sociálna služba poskytovala. Výnimkou je mesiac december, 

kedy je potrebné vrátiť úhradu a vykonať zúčtovanie úhrady najneskôr v posledný pracovný 

deň.  

2. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti 

a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb. 

3. Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v zariadení sociálnych služieb 

bez jeho oznámenia a povolenia zo strany poskytovateľa, zaplatená  úhrada sa nevracia. 

V prípade, že úhrada ešte nebola zaplatená, prijímateľ sociálnej služby je povinný za dni 

prerušenia doplatiť plnú výšku úhrady.  

4. Prijímateľ  je  povinný  platiť úhradu  za  poskytovanú sociálnu  službu  v rehabilitačnom 

stredisku podľa svojho príjmu a majetku.  

5.  Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom,  

nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej 

služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve. 

6.  Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 

sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením. 

7. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 zákona o sociálnych 

službách sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov 

a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške 

príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu 

službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa 

majetku.  

8. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom, čo je 

uvedené aj vo výpočtovom liste.  

9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej 

služby do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak poskytovateľ neurčil dlhšiu lehotu, zmeny 

v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu 

službu.  

10. Ak prijímateľ sociálnej služby, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne 

služby neoznámi v uvedenej lehote tieto skutočnosti, zariadenie sociálnych služieb rozhodne 

o povinnosti občana platiť úhradu za poskytnuté sociálne služby v celom rozsahu.  

 

 

 

Článok VIII. 

PODMIENKY ZVYŠOVANIA SUMY ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU 

1. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za 

sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní 

uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, napríklad pri zmene právnej 

úpravy, alebo po nadobudnutí účinnosti nového všeobecne záväzného nariadenia o výške 

úhrady za    sociálne služby poskytované na území PSK alebo pri zmene výšky stravnej jednotky 

zo strany dodávateľa stravy. 



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 rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.  

3. Poskytovateľ môže zmeniť sumu úhrady za poskytované sociálne služby na základe 

Opatrenia predsedu PSK po predchádzajúcom schválení v Komisii sociálnej pri Zastupiteľstve 

PSK vždy s účinnosťou od 1. júla kalendárneho roka o zmenu cenovej hladiny, ktorú udáva 

miera inflácie vyhlásená Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.  

 

 

 

Článok IX.  

DÔVODY JEDNOSTRANNEJ VÝPOVEDE ZMLUVY 

1.  Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní 

a začína plynúť dňom doručenia výpovede.  

2. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je prijímateľ sociálnej služby povinný doručiť 

poskytovateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď aj bez uvedenia dôvodu výpovede.  

3.  Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby len z týchto dôvodov:  

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie 

alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytovanú 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, ak 

sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel  poskytovanej sociálnej 

služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa 

sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,  

d) obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu 

službu.  

e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu 

ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v 

zdravotníckom zariadení.   

4. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť 

prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná 

lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne 

oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.  

 

Článok X. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. od ....................dňa začiatku poskytovania sociálnej 

služby ....... do ......28. 2. 2023/konca podpísania zmluvy o nájme nebytových priestorov . Počas 

všetkých školských prázdnin sa poskytovateľ  po vzájomnej dohode  s prijímateľom dohodne 

o vecnom a časovom rozsahu poskytovania sociálnej služby. 

2.Zmluvný 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. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.    

 

Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008  Z. z.    

o   sociálnych    službách  a VZN č. 72/2019. 

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden 

je určený pre poskytovateľa a druhý pre prijímateľa sociálnej služby.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Prijímateľ/ zákonný zástupca/ podpísaním zmluvy súhlasí s uvedením a spracovaním jeho 

osobných identifikačných údajov, ktoré budú použité v súvislosti s jeho zaradením do 

databázy zariadenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, 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 podpisujú. 

6. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov. 

 

 

 

V Lipanoch, dňa ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za prijímateľa sociálnej služby                                                za poskytovateľa sociálnej služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                            ......................................................... 

  Podpis splnomocnenca                                                                       Mgr. Ján Tomus  

                                                                                                  riaditeľ DSS v Brezovičke 
 

 

 

 

 

Príloha: výpočtový list 


