
„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
Komenského 29, Levice 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Zmluva č. 1/2011 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 v znení neskorších 
predpisov  § 51 zákona  

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 
 
                       m e d z i 

 

Poskytovateľom sociálnej služby 

 
Názov :  „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
 
Adresa:  Levice, Komenského 29  
 
IČO: 00596825 
 
DIČ: 2021224128 
 
Zastúpený: Ing. Daniela Uhrinová                                                                                                                                            

(ďalej ako poskytovateľ) 
 
                                                                           a 

Prijímateľom sociálnej služby 

Meno priezvisko : M.K.                                              

Rodné číslo:                                                              

Bytom:                   

Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:  47 / 2011  
(ďalej ako prijímateľ) 

Článok  I. 

Predmet a účel zmluvy 
1. 
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 
strán pri poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa prijímateľovi. 
2. 
Účelom tejto zmluvy je: 

a/ riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia  
a nepriaznivého   



    zdravotného stavu  
b/zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb    
    prijímateľovi, 
c/ bezodkladné riešenie krízovej sociálnej situácie prijímateľa 
   3. 
  Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy poskytne prijímateľovi sociálnu službu v súlade 
so zákonom   448/2008 Zb.  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/, ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh, a právoplatným rozhodnutím 
Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa   11.01.2010 
 č. 3596/2010 o odkázanosti, trvale bytom: 935 36 Beša, Malá Baračka 345 na sociálnu službu 
v Domove sociálnych služieb 
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytovanie sociálnej služby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej 
príloh, ako aj v súlade so zákonom o sociálnych službách. 
5. 
Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve, v zákone o sociálnych službách  a 
usmernenia týkajúce  sa poskytovania sociálnej služby stanovené v Domácom poriadku poskytovateľa 
 

 
Článok II. 

 
Druh, deň začatia, čas, forma a miesto poskytovanej sociálnej služby. 

 
l/Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
prijímateľa v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc fyzickej  osoby 
 

v Domove sociálnych služieb 
 

deň začatia poskytovania sociálnej služby: 14.01.2011 
 
čas poskytovania sociálnej služby:             neurčitý čas 
 
forma poskytovania sociálnej služby:       pobytová – celoročná 
 
 
miesto poskytovania sociálnej služby: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice,  
                                                                     Komenského 29, Levice 

 
Článok III. 

 
Rozsah poskytovania sociálnych služieb. 

 
1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre prijímateľa  v y k o n á 
    A/ Odborné činnosti   - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby                                                                                                          
                                                             -  sociálne  poradenstvo 
                                                            -  sociálna rehabilitácia 
                                                             - ošetrovateľská   starostlivosť v  zariadení 
     B/ Obslužné činnosti              - ubytovanie 



                                                           - stravovanie  
                                                            -  upratovanie, 
                                                            - pranie, žehlenie a údržba  šatstva 
     C/ Ďalšie činnosti 
           a/ utváranie podmienok na:   -  vykonávanie  nevyhnutnej základnej  hygieny 
                                                                     - záujmová činnosť 
                                                                      - úschova cenných vecí 
                       a zabezpečí     vykonávanie týchto činností alebo vytvorí podmienky  na ich vykonávanie v rozsahu  
ustanovenom v tejto zmluve alebo príslušných právnych predpisov pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje. 
 
 

Článok  IV. 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu. 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   
rozhodovaní   odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb 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, 
a o úhradách za poskytované služby v zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných 
nákladov a to za: 
 
a)  ubytovanie:         63,67  €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov   
       na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
   c)  c/ odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/    90,-   
€  mesačne 
d/ ďalšie obslužné činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /      -      € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:    -       €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                    241,10   €  mesačne                             
/príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/ 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa 
určuje pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia 
platného od 01.03.2011.           
4. Prijímateľ platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 
5. Ak nevznikne prijímateľovi povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto 
povinnosť  nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, 
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej 
služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve 



6. Pijímateľ je povinní platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom na 
číslo 
    účtu poskytovateľ a 7000350416/8180  alebo poštovou poukážkou, vo výnimočnom 
prípade 
    do pokladne poskytovateľa. 
 

 
 

Článok V. 
 

Podmienky zvyšovania úhrady za poskytovanú službu 
1/ Poskytovateľ zvýši úhradu za poskytovanú sociálnu službu prijímateľovi určenú vo 
Všeobecnom záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja po jeho novelizácii. 

 
 
 

 
Článok VI. 

 
l/ 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, 
    - na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 
      písomného kontaktu s osobou, ktorú si určí sám, najmä na účel ochrany jeho práv a 
      právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov, 
    - podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených 
zástupcov 
prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s 
podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo 
voľnom čase. 
2/Prijímateľ má povinnosť: 
  -platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v stanovenej výške a termíne splatnosti,  
  -písomne oznámiť poskytovateľovi výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať 
výšku 
   úspor a hodnotu majetku,  
  - ohlásiť poskytovateľovi do ôsmich dní zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote 
     majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu 

-písomne oznámiť Nitrianskemu samosprávnemu kraju do ôsmich dní zmeny 
v skutočnostiach 
  rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, 
-na výzvu Nitrianskeho samosprávneho kraja zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a 
opätovného 
  posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych 
službách, 
3/Poskytovateľ má právo: 
- na včasnú úhradu nákladov za poskytovanú sociálnu službu,  
- vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu 

prijímateľa, 



ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný 
na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd 
iných fyzických osôb 
alebo ochranu majetku poskytovateľa 

   4/ Poskytovateľ je povinný:  
- prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, aktivizovať ho podľa schopností 

a možností,  
 poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

- plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností 
a cieľov prijímateľa, viesť individuálne písomné 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. 

- Dodržiavať § 10 zákona o sociálnych službách a postupovať pri použití prostriedkov 
telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa, ak je ohrozený život alebo priamo 
ohrozené zdravie prijímateľa alebo iných fyzických osôb. 
 

Článok VII. 
 

Prerušenie poskytovania sociálnej služby. 
 
1/ Prijímateľ môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať poskytovateľa 
o prerušenie   
    poskytovania sociálnej služby. 
2/ Poskytovateľ povolí prijímateľovi prerušenie poskytovania sociálnej služby podľa 
dohody. 
3/ Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti v čase jeho 
prerušenia 
    poskytovania sociálnej služby, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je 
na  
    prechodný čas obsadené iným prijímateľom a prijímateľ a poskytovateľ sa 
nedohodnú inak. 
    Za čas neprítomnosti sa považuje: prerušenie poskytovania sociálnej služby počas 24 
hodín, poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti.  

Článok VIII. 
Odstúpenie od zmluvy zo strany prijímateľa sociálnej služby. 

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. 

Článok IX. 
Odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa sociálnej služby 

          1/ Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 
ak 
              a/ prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo 
                  porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí 
dohodnutú úhradu  
                  za sociálnu službu za dlhší čas ako 3 mesiace alebo platí len časť  
                  dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok mesačnej úhrady,  
              b/ prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve  



              c/ prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 
sociálnej 
                  služby tak, že zotrvanie na zmluve by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú 
nevýhodu  
              d/ obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na 
sociálnu 
              službu 
      2/    Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa bodu 1 je poskytovateľ povinný doručiť 
             prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 
      3/    Ak poskytovateľ vypovedá zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 1 a/ b/ a d/ a ide 
             o poskytovanie celoročnej pobytovej služby, je vyšší územný celok povinný 
v spolupráci  
             s poskytovateľom zabezpečiť prijímateľovi nevyhnutné podmienky na zabezpečenie  
             základných životných potrieb, ak ich nevie zabezpečiť sám. 
       4/   Ak poskytovateľ vypovedá zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 1 c/ a ide 
o poskytovanie           
             celoročnej pobytovej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi 
poskytovanie 
             sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného 
poskytovateľa. 
       

Článok  X. 
Záverečné ustanovenia. 

 
      1/   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
            dňom určeným ako začiatok poskytovania sociálnej služby podľa Článku II. 
      2/   Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
      3/   Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť 
            počas jej trvania príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov SR, 
            vzťahujúcich sa na poskytovanie sociálnych služieb. 
      4/  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. 
            Zmeny a doplnky sa vykonávajú na základe písomného dodatku k zmluve. 
            V prípade, že zmena alebo doplnenie prílohy číslo 1 vyžaduje zároveň zmenu alebo 
doplnenie 
            textu zmluvy, súčasne sa vyhotoví a podpíše aj dodatok zmluve. 
       5/ Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemlároch z toho obdrží 1 prijímateľ, l poskytovateľ,  
           1 NSK Nitra /MsÚ,ObÚ/. 
 
     V Leviciach, dňa 14.01.2011 
 
          
 ....................................................                                             ................................................. 
    
   Za poskytovateľa sociálnych služieb                                     prijímateľ sociálnych služieb 
            /štatutárny zástupca/                                                             /vlastnoručný podpis/        

 
 


