Zmluva č. 1/2011
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 81 písm. h) bodu 3 v spojení s § 8 ods. 8 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 neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
Článok I.
Zmluvné strany
Zabezpečovateľ:
Trvale sídlom:
Zastúpený:

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Juraj Blanár – predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
na základe splnomocnenia zo dňa 26. júla 2010
Dexia banka Slovensko, a.s.
0360366110/5600
37808427
2021626695

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „ŽSK“)
a
Budúci poskytovateľ:
Trvale sídlom:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „budúci poskytovateľ“)

Domov sociálnych služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko ROSA
Dúbravská cesta 1, 842 29 Bratislava
PhDr. Miroslav Kuric - riaditeľ
OTP Banka
8238611/5200
00603279
2020919087

Uzatvárajú túto zmluvu
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej
služby medzi ŽSK a budúcim poskytovateľom.
2. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu pre prijímateľa:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej „len prijímateľ“)
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3. Sociálna služba sa bude poskytovať na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej medzi budúcim poskytovateľom a prijímateľom (ďalej len „zmluva o poskytovaní
sociálnej služby“).
4. Prijímateľ je v čase uzatvárania tejto zmluvy odkázaný, na základe právoplatného
rozhodnutia ŽSK zo dňa 17.05.2011 č. 4742/2011/OSV – 003, na poskytovanie sociálnej
služby v domove sociálnych služieb a jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
je VI.
Článok III.
Druh poskytovanej sociálnej služby
Budúci poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu podľa ustanovenia § 38 zákona o sociálnych službách.
Článok IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby
Budúci poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu
v Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačnom stredisku ROSA, Dúbravská cesta l,
842 29 Bratislava.
Článok V.
Forma a vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
1. Sociálna služba sa bude poskytovať týždennou pobytovou formou počas účinnosti tejto
zmluvy.
2. Budúci poskytovateľ je povinný poskytovať sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s prijímateľom a podľa zákona o sociálnych
službách.
Článok VI.
Začatie poskytovania sociálnych služieb
1. Sociálna služba sa začne poskytovať od 05.09.2011 na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby.
2. Sociálna služba sa bude poskytovať do 30.06.2012.
Článok VII.
Povinnosti zmluvných strán
1. Budúci poskytovateľ je povinný:
a) uzatvoriť s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,
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b) poskytovať sociálnu službu,
c) zaslať ŽSK fotokópiu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prijímateľovi, a to do 3 dní
od jej uzatvorenia,
d) bez zbytočného odkladu oznámiť ŽSK, prostredníctvom e-mailovej pošty na nasledovné
adresy: marta.paukova@zask.sk, maria.vranova@zask.sk, viera.kozarcova@zask.sk
a následne písomne oznámiť, ukončenie poskytovania sociálnej služby prijímateľovi počas
účinnosti tejto zmluvy s uvedením dôvodu ukončenia poskytovania sociálnej služby,
e) budúci poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 kalendárnych dní
písomne informovať ŽSK o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť túto zmluvu.
2. ŽSK má počas účinnosti tejto zmluvy povinnosť podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych
službách uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej
služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia
ŽSK má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak budúci poskytovateľ poruší podmienku alebo
povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo v zákone o sociálnych službách alebo v príslušných
právnych predpisoch. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné voči budúcemu poskytovateľovi
dňom jeho doručenia.
Čl. IX.
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená.
2.
a)
b)
c)

Pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, zmluva zaniká:
dňom doručenia odstúpenia ŽSK od tejto zmluvy budúcemu poskytovateľovi,
dňom ukončenia poskytovania sociálnej služby budúcim poskytovateľom,
dňom ukončenia poskytovania sociálnej služby z dôvodov na strane prijímateľa.
Článok X.
Ostatné ustanovenia

1. Zmeny v tejto zmluve možno vykonať len na základe písomného dodatku so súhlasom
obidvoch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán za podmienky, že bola zverejnená.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 05.09.2011 za podmienky, že je uzatvorená zmluva
o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých budúci poskytovateľ obdrží jedno
vyhotovenie a ŽSK dve vyhotovenia.
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5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
o sociálnych službách 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.
V Bratislave, dňa 16.08.2011

.............................................
za poskytovateľa
PhDr. Miroslav Kuric, v. r.
riaditeľ

V Žiline, dňa 26.08.2011

........................................................
za ŽSK
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom, v. r.
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