Obecný úrad DUNAJSKA LUZNA
Podacie číslo.

í

Došlo dňa:

_5

-08"

Registratúrna značka:

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

2011

Škartačný znak a lehota:
Vybavuje:

denný stacionár
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 podnikám (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)
Zmluvné strany:
PoskytovateF sociálnej služby
1. Obec Dunajská Lužná
so sídlom v Dunajskej Lužnej, Jánošíkovská 466/7
zastúpená Štefanom Jurčíkom, starostom obce
IČO:
DIČ:
č. účtu:
VÚB

00400009
2020663755
25522112/0200
Dunajská Lužná

Prijímateľ sociálnej služby
2. Meno a priezvisko: Andrej Sečkár
narodený:
trvalé bytom:

, 931 01 Šamorín
uzatvárajú túto

ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
v dennom stacionári

L
Predmet zmluvy
1. PoskytovateF sociálnej služby sa zaväzuje pre prijímateFa sociálnej služby poskytovať
sociálnu službu na základe posudku oodkázanosti na sociálnu službu vydaného Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave dňa 31.05. 2010, č. AA/2010/06141-NSVOPC.
Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve
a v zákone o sociálnych službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv
a povinností zmluvných strán v zmysle zákona o sociálnych službách.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateFa poskytovať občanovi sociálnu službu
v dennom stacionári.

II.
Druh, vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Prijímateľovi sociálnej služby - denný stacionár - budú poskytované nasledovné
služby:
sebaobslužné úkony
- aplikácia medikamentov, porciovanie stravy, obsluha, sprievod pri prechádzke mimo
objektu poskytovania sociálnej služby, pomoc pri vstávaní alihaní na lôžko, úprava
lôžka.
úkony starostlivosti o svoju domácnosť
- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava stravy, zohrievanie
a podanie stavy, umytie riadu, bežné upratovanie, vynášanie odpadu a ďalšie úkony
spojené s prevádzkou denného stacionára
základné sociálne aktivity
- záujmové činnosti - prachádzky, sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie
dennej tlače, cvičenie, písanie, maľovanie a iné aktivity podľa schopností a potrieb
prijímateľa sociálnej služby
- v prípade potreby privolanie rýchlej zdravotnej služby.
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľadu")
- potreba dohľadu v určenom čase
2. Sociálna služba je občanovi poskytovaná ambulantnou formou v Dennom stacionári
v Dunajskej Lužnej, Lipnická 417.
III.
Deň začatia a miesto poskytovanej sociálnej služby
1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu podľa tejto zmluvy prijímateľovi od 01. 08. 2011
na dobu neurčitú.
2. Sociálna služba ja občanovi poskytovaná v obci Dunajská Lužná, Lipnická 417.
IV.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Sociálne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu podľa uznesenia
09. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej dňa 29. 06. 2010 ako i podľa
VZN č. 3/2010 a to vo výške 15 eur za deň. Sociálna služba je poskytovaná v pracovných
dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hodiny.
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu najneskôr do posledného
dňa daného kalendárneho mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytovaná a realizovať
úhradu v hotovosti do pokladne denného stacionára.

3. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy je upravená na základe nového
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 obce Dunajská Lužná, ktoré je schválené v zmysle
zákona o sociálnych službách i podľa uznesenia 09. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dunajskej Lužnej dňa 29. 06. 2010 vo výške 15 eur za deň.
4. Sociálne činnosti neupravené vo všeobecne záväznom nariadení obce Dunajská Lužná
a poskytované podľa čl. II. tejto zmluvy sa hradia vo výške skutočných nákladov.
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych
službách je pohľadávkou, ktorú poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje v konaní o dedičstve.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorú umožňuje realizovať jeho
základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť a aktivizuje ho
k posilneniu sebestačnosti.
2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa
sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopnosti a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou pri utváram
podmienok pre poskytovanie sociálnej služby so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
3.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný
poskytovať sociálne služby podľa
individuálnych
potrieb, schopností prijímateľa sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
4. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške
a v termíne splatnosti.

VI.
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.
Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostanne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostanne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:
-

prijímateľ porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,

-

prijímateľ porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,

-

prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku IV.. tejto zmluvy za čas dlhší
ako jeden mesiac alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne
dvojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku IV. tejto zmluvy,

-

prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 11
a ods. 12 zákona o sociálnych službách,

-

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.

3. Obec rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
4. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedám zmluvy je povinný doručiť prijímateľovi
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní. Výpovedná
lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

VII.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe ústnej
žiadosti podanej poskytovateľovi.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za sociálne
služby v čase jeho neprítomnosti.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 01. 08.
2011.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ i prijímateľ dostane 1
vyhotovenie.

5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou
Dunajská Lužná za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod
registračným číslom 245984.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť zmluvy
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
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V Dunajskej Lužnej, dňa 01. 08. 2011

prijímate!' sociálnej služby

pdľtof >

starosta obce

