Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 74 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách ( ďalej len „zákon“ )

Poskytovateľ sociálnej služby:
Dom Svitania, n.o.
900 63 Jakubov 79
IČO: 37 924 656
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Malacky
IBAN: SK62 0900 0000 0001 8934 6282
BIC SWIFT kód: GIBASKBX
V zastúpení: Ing. Marta Prochyrová, riaditeľka
(ďalej v texte len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko: ...
dátum narodenia: ...
trvale bytom: ...
(ďalej v texte len „prijímateľ")
v rehabilitačnom stredisku Domu Svitania, n.o., 900 63 Jakubov 79, dátum zápisu do registra
21.8.2007
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len zmluva) je úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej služby.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu v súlade so zákonom
sociálnych službách a právoplatným rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja
o odkázanosti na sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone
o sociálnych službách.
3. Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto
zmluve a v zákone o sociálnych službách.
Čl. II.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Miestom poskytovania sociálnej služby je rehabilitačné stredisko Domu Svitania, n.o., 900 63
Jakubov 79, dátum zápisu do registra: 21.8.2007.
Čl. III.
Druh a forma poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou
formou v rehabilitačnom stredisku.

Čl. IV.
Vecný rozsah a forma sociálnej služby
1. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku sa prijímateľovi poskytuje ambulantnou
formou bez poskytovania stravy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať :
Odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu.
Obslužné činnosti: poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej
sociálnej služby v spoločných priestoroch.
Ďalšie činnosti: záujmová činnosť.
Čl. V.
Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby
1. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú, od ... do ...
2. Sociálna služba sa poskytuje v pracovných dňoch a to ... hodiny denne.
Čl. VI.
Výška úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Úhrada za sociálnu službu sa určuje podľa aktuálneho cenníka poskytovanej sociálnej
služby, platného od 1. 2. 2018.
2. Aktuálny cenník poskytovanej sociálnej služby tvorí prílohu 1 tejto zmluvy.
3. Výpočet výšky úhrady za sociálnu službu:
počet dní, v ktorých bola sociálna služba poskytnutá (dochádzka) x cena/sadzba
za poskytovanú sociálnu službu (aktuálny cenník)
4. Povinnosť platiť úhradu začína dňom ....
5. Úhradu za poskytované sociálne služby uhrádza prijímateľ mesačne za kalendárny mesiac,
v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, najneskôr však k 15. dňu nasledujúceho
mesiaca, formou zrážky zo mzdy alebo platbou v hotovosti.
Čl. VII.
Podmienky vrátenia sumy za úhradu sociálnej služby, jej zúčtovanie
a lehota na jej zúčtovanie.
1. Prijímateľ sociálnej služby v čase svojej neprítomnosti úhradu za odborné činnosti neplatí.
2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu pred koncom kalendárneho mesiaca prijímateľ
a poskytovateľ prípadné nedoplatky a preplatky zúčtujú a vyrovnajú pri podpise dohody o ukončení
poskytovania sociálnej služby.
Čl. VIII.
Podmienky zvyšovania sumy úhrady
1. Úhrada za poskytované sociálne služby v cenníku sa zvyšuje po jeho novelizácii.
2. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ
sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.

Čl. IX
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. Prijímateľ má právo:
- na sociálnu službu, ktorá umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva
jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu
vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.
2. Prijímateľ má povinnosť:
- platiť úhradu za sociálnu službu v stanovenej výške a v termíne splatnosti,
- písomne oznámiť BSK do ôsmich kalendárnych dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich
na trvanie odkázanosti na sociálnu službu,
- na výzvu BSK zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného
stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa zákona o sociálnych službách.
3. Poskytovateľ má právo:
- na včasnú úhradu nákladov za sociálnu službu.
4. Poskytovateľ je povinný:
- prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať ho podľa jeho
schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,
- plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov
prijímateľa, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby
a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa. Účasť prijímateľa
sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav,
- poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
- dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním
sociálnej služby o prijímateľovi.
Čl. X
Prerušenie poskytovania sociálnej služby
1. Prijímateľ môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať poskytovateľa o prerušenie
poskytovania sociálnych služieb.
Čl. XI
Skončenie poskytovania sociálnych služieb
1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní, začína plynúť dňom
doručenia výpovede.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby, ak:
a/ prijímateľ porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b/ prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie,
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/ BSK rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
3. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi písomnú
výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 1 dostane prijímateľ, 1 dostane poskytovateľ a 1
dostane BSK.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len na základe písomného dodatku so súhlasom
obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva zaniká smrťou prijímateľa.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná v tiesni alebo
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
7. Prijímateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Jakubove, dňa .......................
Za prijímateľa:

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

V Jakubove, dňa ........................
Za poskytovateľa:

....................................................
Ing. Marta Prochyrová, riaditeľka

Príloha č. 1

CENNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V
REHABILITAČNOM STREDISKU Domu Svitania, n.o.
schválený Správnou radou Domu Svitania, n.o. platný od 1.2.2018
Za poskytovanie sociálnych služieb v Rehabilitačnom stredisku Domu Svitania, n.o. sa v súlade
so zákonom 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platí úhrada
nasledovne:
V rehabilitačnom stredisku sa poskytujú služby ambulantnou formou podľa § 13 odsek 2
z. 448/2008 Zb..
Platba za sociálne služby:
0,83 €/4 h
(v cene je zahrnuté: sociálna rehabilitácia 0,00 €, sociálne poradenstvo 0,00 €, pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 0,83 €)
V cene sú zahrnuté služby podľa z. 448/2008 § 37. V cene nie je zahrnuté stravovanie.
Výšku platby je možné výnimočne upravovať po vzájomnej dohode poskytovateľa a prijímateľa
služby. Táto individuálna zmena sa dohodne a podpíše oboma stranami v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby, ktorú poskytovateľ uzatvára s prijímateľom pri začiatku poskytovania sociálnej
služby.

