ZMLUVA
O zabezpečení poskytovania sociálnej služby a O úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
uzatvorená podľa ustanovenia § 8 ods. 8, ustanovenia § 80 písm. h) v súlade s ustanovením
§ 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov
( ďalej len zákon o sociálnych službách) .
Článrok I.
ZMLUVNE STRANY
Poskytovateľ sociálnej služby
Obec Prakovce
`
zastúpená : Miroslavom Piskom, starostom obce
sídlo : Prakovce č. 333

IČO: 00329517

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Prakovce
číslo účtu: 0101392015/0900
(ďalej len „budúci poskytovateľ“)
a
Obec Mníšek nad Hnilcom
zastúpená : Ing. Ľudovítom Kujnischom, starostom obce
sídlo : Mníšek nad Hnilcom č. s. 292

Ičo: 003293 80

bankové spojenie: DEXIA banka , pobočka Spišská Nová Ves
číslo účtu: 7512117001/5600
(ďalej len ,,obec“)

Čláuak II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania sociálnej
služby medzi obcou a budúcim poskytovateľom a úhrada ekonomicky oprávnených
nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby.
Obec sa zaväzuje v súlade s § 71 ods. 6 zákona O sociálnych službách uhradiť budúcemu
poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) spojené
s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods.5 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách, do ktorých sa započítavajú náklady uvedené v § 72 ods.5 písm. a)
a b) pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú
prijímateľom sociálnej služby.
Sociálna služba sa bude poskytovať na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 74 zákona
o sociálnych službách s prijímateľom sociálnej služby : pánovi Pavlovi Dvorskému
nar. 29.06.1931, bytom Mníšek nad Hnilcom č .s. 368 ( ďalej len prijímateľ) na základe
žiadosti obce.

Čláuak III. I
_'
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIALNEJ SLUZBY
Budúci poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku formou
poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby podľa § 38 zákona
o sociálnych službách.

Čláuak Iv. Í
V
MIESTO POSKYTOVANIA SOCIALNEJ SLUZBY
Budúci poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu Službu v Zariadení
opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov v Prakovciach č. 277.

čláuak v.
FORMA A VECNÝ ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
l. Sociálna služba sa bude poskytovať od 0l.l0.20l lpobytovou formou ako celoročná
sociálna služba na neurčitý čas.
2. Budúci poskytovateľ je povinný poskytovať sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby .

Čláuuk VI
0
VÝŠKA A ÚČEL EKONOMICKY oPRÁvNE1'v§/CH NÁKLADOV , SPÔSOB ICH
z
POSKYTNUTIA A VYUCTOVANIA
1. Obec uhradí budúcemu poskytovateľovi EON v súlade s Čl. II bod. 2 spojené
S poskytovaním sociálnej služby mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročných EON
zodpovedajúcej sume 34,72 6 ( slovom: tridsaťštyri eur a 72 centov) v termíne do 30
tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca resp. do 28 februára príslušného roka
poukázaním predmetnej sulny na bankový účet obce Prakovce : 0101392015/0900
vedený v Slovenskej sporiteľni.
r.
2. Budúci poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku EON každoročne
v závislosti od zmeny výšky jeho EON.
Ť
3. Budúci poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku EON v závislosti od zmeny
výšky úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom Sociálnej služby v súlade s Čl. II.
bod. 2 tejto zmluvy a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009
o poskytovaná sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, v zmysle
jeho prijatých dodatkov.
4. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť obci termín ukončenia poskytovania
sociálnej služby prijímateľovi a zároveň vykonať vyúčtovanie k dátumu ukončenia
zmluvného vzťahu.

Čláuah VII. Í
I
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Obec je povinná odovzdať budúcemu poskytovateľovi spisovú dokumentáciu prijímateľa
obsahujúcu žiadosť o uzatvorenie zmluvy O poskytovaní sociálnej služby vrátane
povirmých príloh podľa § 74 ods. 3 zákona O sociálnych službách, právoplatne'
`
rozhodnutie O odkázanosti na sociálnu službu, kópiu sociálneho posudku, lekárskeho
posudku, lekárskeho nálezu pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
a posudku odkázanosti na sociálnu službu do 5 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.

Budúci poskytovateľ je povinný uzatvoriť S prijímateľom zmluvu o poskytovaní
sociálnej Služby.
Budúci poskytovateľ je povinný počas trvania zmluvy o poskytovaní Sociálnej služby
uzavretej S prijímateľom v termíne do 15.03. nasledujúceho roka predložiť obci výpočet
výšky ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych
službách.
Obec je povinná na základe predloženého výpočtu najneskôr do 31.03. uzavrieť
S budúcim poskytovateľom dodatok k tejto zmluve o výške uhrádzania finančných
prostriedkov podľa § 71 ods. 6 zákona na kalendárny rok.

Čláuak VIII.

OSOBITNĚ USTANOVENIA
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvný vzťah zaniká:
a) smrťou prijímateľa sociálnej služby
b) ukončením poskytovania sociálnej služby prijímateľovi, platnosť zmluvy je viazaná
na platnosť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavretej medzi prijímateľom
a poskytovateľom sociálnej služby
c) zánikom poskytovateľa sociálnej služby
d) záníkom oprávnenia poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálne služby
podľa zákona č. 448/208 Z. t. v znení neskorších predpisov
e) písomnou dohodou zmluvných strán,
Í) písomným odstúpením zo strany obce ak budúci poskytovateľ nezačne poskytovať
sociálnu službu prijímateľovi v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. Z. v znení neskorších
predpisov ako aj so zmluvou O poskytovaní sociálnej služby uzatvorenou medzi ním
a prijímateľom. Zmluvný vzťah sa pri písomnom odstúpeni skončí dňom jeho
doručenia druhej strane.
Zmluvné strany sú povimlé sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
Budúci poskytovateľ zodpovedá za hospodárenie s poskytnutím finančných prostriedkov
a je povinný pri jeho používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jeho
použitia.

`

f , 'M _

|\._

/

l

ŕ
Ě_"'_ A ji

\`

I

ízł

Ž Š
Í ..=_.,'_.

4'/

4. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti obce preukázať účeln ť
využitia poskytnutých finančných prostriedkov.
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vćlžguuh IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA
1.Akékoľvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných
písomných dodatkov.
~
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a Občianskym zákonníkom ako aj osobitnými predpismi
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre
budúceho poskytovateľa , jeden pre obec.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. a účinnosť
najskôr súčasne so zmluvou o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenou medzi
prijímateľom a budúcim poskytovateľom.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju v troch vyhotoveniach podpisujú.

V Prakovciach dňa 30.09.2011
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Ing. Ľu ovít Kujnisch
starosta obce Mníšek nad Hnilcom
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Miroslav Pisko
starosta obce Prakovce

