Návrh Zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby

Podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy v našom zariadení ste prejavili záujem
o poskytovanie sociálnej služby. Podmienkou poskytovania sociálnej služby je uzatvorenie
zmluvy . Keďže zmluva je dosť rozsiahla a obsahuje veľa paragrafov, pripravili sme pre Vás
najdôležitejšie informácie v zrozumiteľnejšom podaní. Zmluva bude mať 12 článkov a my Vám
v skratke predstavíme obsah týchto jednotlivých článkov. Návrh si môžete v pokoji
preštudovať so svojimi blízkymi. V deň Vášho nástupu Vám predložíme celú kompletnú
zmluvu a zodpovieme na Vaše prípadné otázky.
Zmluva bude uzatvorená podľa § 74 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov.

Na úvod budú predstavené zmluvné strany:
Poskytovateľ sociálnej služby: naše údaje, adresa, meno štatutárneho zástupcu, IČO a naše
číslo účtu.
A
Prijímateľ sociálnej služby: Vaše údaje: Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu Vášho
pobytu.

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
1 Tu bude uvedené číslo Vášho rozhodnutia o sociálnej odkázanosti, vydaného buď obcou
alebo Nitrianskym samosprávnym krajom, dátum jeho vydania, dátum právoplatnosti a stupeň
odkázanosti.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ / teda my / sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy Vám poskytneme
sociálnu službu a Vy sa zaväzujete prijať poskytovanie sociálnej služby v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi
upravujúcimi poskytovanie sociálnej služby. Zároveň sa zaväzujete dodržiavať pravidlá
a usmernenia týkajúce sa poskytovania sociálnej služby stanovené v Domácom poriadku.

Čl. III.
Druh a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Druh sociálnej služby:
Poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.
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2. Forma poskytovania sociálnej služby:
Pobytová sociálna služba - celoročná – to znamená, že soc. službu poskytujeme bez
prestávok počas celého roka.

Čl. IV.
Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
Budeme Vám poskytovať
a) Odborné činnosti:
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálnu rehabilitáciu
- zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení
b) Obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) Ďalšie činnosti:
utváranie podmienok na:
- úschovu cenných vecí, ak o to požiadate
- zabezpečenie záujmovej činnosti, podľa Vášho záujmu
- poskytovanie osobného vybavenia, ak to budete potrebovať

Čl. V.
Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby
1. Poskytovanie sociálnej služby sa začína dňom: na základe Vašej požiadvky a dohody
s nami.
2. sociálna služba sa poskytuje na dobu: môže byť určitá alebo neurčitá, ako sa
dohodneme.

Čl. VI.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa bude poskytovať v zariadení :
„JESEŇ ŽIVOTA“ Zariadenie sociálnych služieb, Družstevnícka 22, 934 01 LEVICE, alebo
Domadice č.58
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Čl. VII.
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky
1. Výšku úhrady za sociálnu službu určujeme podľa platného Všeobecného záväzného
nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o úhrade za poskytované služby v
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK / konkrétne VZN bude
uvedené v dodatku- výpočtovom liste, v ktorom bude aj presný rozpis úhrad ./
2.Budete platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
Z Vášho príjmu Vám musí zostať 25 % životného minima. Ak je Váš príjem nižší, a nemáte
majetok prevyšujúci 10 000,00 € , budete platiť iba čiastočnú úhradu. Doplatok do plnej
úhrady budeme požadovať najskôr od Vášho manžela/ manželky a ak to nie je možné od
Vašich plnoletých zaopatrených detí, alebo môže za Vás doplácať aj iná osoba. Konkrétny
cenník úhrad je možné stiahnuť z našej webovej stránky.
Úhradu budete platiť mesačne prevodom na naše číslo účtu 5062246180/0900 vo
výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálna
služba bude poskytovať, najneskôr však do 15.dňa nasledujúceho mesiaca.
Ak sa zmení Váš príjem, alebo majetok, je Vašou povinnosťou dať nám to vedieť, aby sme
mohli prepočítať Vaše úhrady.

Čl. VIII.
Ukončenie zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy
1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby môže zaniknúť:
a. uplynutím doby, na ktorej sme sa v zmluve dohodli
b. Vašou jednostrannou výpoveďou, pričom nemusíte uviesť dôvod výpovede. Výpovedná
lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní,
c. výpoveďou z našej strany, ak:
1. by ste hrubo porušovali povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä tým, že
by ste hrubo porušovali dobré mravy,
2. by ste nezaplatili dohodnutú úhradu za sociálnu službu za tri mesiace po sebe,
alebo by Vaša dlžoba narástla na 3-násoboch mesačnej úhrady.
3. Zo zákonných dôvodov, napr. zánik organizácie.....

Čl. IX.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
V zmluve budú podrobne rozpísané podľa zákona o soc. službách. Napríklad máte právo na
rešpektovanie základných ľudských práv, na súkromie, kontakt s Vašimi najbližšími, právo
zúčastňovať sa na rozhodovaní o podmienkach života v zariadení, či na náhradu škody ,
spôsobenú poskytovaním sociálnych služieb.
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ČL.X.
Prerušenie poskytovania soc. služby
Máte právo prerušiť poskytovanie sociálnej služby a tráviť čas mimo zariadenia. Za tieto dni
Vám vrátime alikvotnú časť zaplatenej úhrady, okrem úhrady za ubytovanie.
Čl.XI.
Spracovávanie osobných údajov
Budeme o Vás spracovávať tieto osobné údaje :
a/meno, priezvisko a titul
b/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
c/rodné číslo a dátum narodenia
d/ rodinný stav
e/ štátne občianstvo
f/sociálne postavenie
g/údaje o príjme
h/údaje o hnuteľnom a nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach
i/údaje o zdravotnom stave, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania
sociálnej služby
j/ telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa
k/ ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania
sociálnej služby.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
Zmluva bude vyhotovená v dvoch exemplároch, Vy budete mať jeden a my tiež. Ak sa niečo
v zmluve zmení, bude vydaný dodatok k tejto zmluve, ktorý bude opäť vyhotovený dva krát.
Ak nemôžete podpísať zmluvu osobne, môže ju na základe potvrdenia od Vášho lekára
podpísať aj iná osoba, ktorú si Vy sami určíte.

Zdroj vlastný
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