Z M L U V A č. 64/2011/OSV
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 81 písm. h) bodu 3 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 „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
1.1 zabezpečovateľ poskytovania sociálnej služby:
Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený:
Ing. Juraj Blanár – predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
na základe splnomocnenia zo dňa 26. júla 2010
IČO:
37808427
2021626695
DIČ:
(ďalej len „ŽSK“)

a

1.2 budúci poskytovateľ sociálnej služby:
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Právna forma:
občianske združenie
Zastúpená:
PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – riaditeľ
IČO:
30812682
2020850997
DIČ:
(ďalej len „budúci poskytovateľ“)

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania sociálnej
služby medzi ŽSK a budúcim poskytovateľom v súlade s ustanovením § 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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“).

Čl. III
Druh, miesto a forma poskytovania sociálnej služby
3.1

Budúci poskytovateľ bude poskytovať sociálnu službu - špecializované sociálne
poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe,
rodine alebo komunite v nepriaznivej sociálnej situácii v súlade s ustanovením § 19
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ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
3.2

Budúci poskytovateľ bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo fyzickým
osobám, rodine alebo komunite ambulantnou formou prostredníctvom poradne
sociálneho poradenstva nachádzajúcej sa v priestoroch Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci, pracovisko Žilina, Predmestská 24, Žilina alebo inou formou, najmä
telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

Čl. IV
Povinnosti zmluvných strán
4.1
a)
b)

c)
d)

e)

4.2

Budúci poskytovateľ sa zaväzuje:
poskytovať sociálnu službu v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách len fyzickým osobám, rodine alebo komunite;
predkladať ŽSK mesačne evidenciu fyzických osôb, rodiny alebo komunity
v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým sa poskytuje špecializované sociálne
poradenstvo na základe tejto zmluvy, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca;
uvádzať v mesačnej evidencii uvedenej v bode 4.1 písm. b) počet konzultácií a
celkový počet hodín konzultácií špecializovaného sociálneho poradenstva;
predložiť ŽSK pri uzatvorení tejto zmluvy informačnú správu, v ktorej bude uvedené
meno a priezvisko poradcu, miesto a deň poskytovania špecializovaného sociálneho
poradenstva, úradné hodiny, telefonický a e-mailový kontakt na poradcu a každú jej
zmenu za účelom zverejnenia na internetovej stránke www.regionzilina.sk;
umožniť a vytvoriť podmienky pre kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

ŽSK sa zaväzuje:
a) poskytnúť budúcemu poskytovateľovi finančný príspevok na prevádzku poradne
sociálneho poradenstva nachádzajúcej sa v priestoroch Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci, pracovisko Žilina, Predmestská 24, Žilina, na dobu do 31.12.2011
v prepočte na 870 hodín sociálneho poradenstva vo výške 3,99 € za 1 hodinu
poradenstva pre fyzické osoby, rodinu alebo komunitu, ktorým bude špecializované
sociálne poradenstvo poskytované na základe tejto zmluvy zmluvou o poskytovaní
finančného príspevku. Podmienky poskytnutia finančného príspevku budú upravené
v zmluve o poskytovaní finančného príspevku.

Čl. V
Doba platnosti zmluvy a zánik zmluvy
5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 31.12.2011.

5.2

Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená.

5.3

Pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, zmluva zaniká:
a) dňom doručenia odstúpenia ŽSK od tejto zmluvy budúcemu poskytovateľovi,
b) dňom ukončenia poskytovania sociálnej služby budúcim poskytovateľom.
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