
Zmluva č. ......../201....../OS-P 

o platení úhrady za sociálnu službu poskytovanú inej osobe 
 

 

/ uzatvorená v zmysle § 73 ods. 11 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  / 

 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Poskytovateľ:   Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

    príspevková organizácia 

    sídlo   : Baničova 12, 949 12 Nitra 

    zastúpenie  : Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. 

                                                        riaditeľka 

                                                   Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

    IBAN                             : SK97 5600 0000 0008 7041 3001 

    IČO   : 37 966 456 

    DIČ   : 2021936169 

 

 

Platca:    meno a priezvisko :  

  trvalý pobyt  :  

    dátum narodenia :  

    rodné číslo                     : 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. V zmysle § 73 ods. 11 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem 

alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby 

zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. 

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok  platcu uhrádzať poskytovateľovi sociálnej služby úhradu alebo jej 

časť za domácu opatrovateľskú službu,  ktorú poskytovateľ poskytuje prijímateľovi sociálnej 

služby: 

 

    

...............................................................................................................................................                                     

              ( meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby , trvalý pobyt ) 
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2. Prijímateľovi sociálnej služby uvedeného v ods. 1/ tohto článku zmluvy sa sociálna služba 

poskytuje: 

a) na základe právoplatného rozhodnutia Mesta Nitry o odkázanosti na sociálnu službu č.j. 

......................... (domáca opatrovateľská služba)  

b) podľa Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č ............ v znení Dodatku č. ........................zo 

dňa ............................. 

 

3. Výška úhrady za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu bola stanovená v zmysle § 13 VZN 

Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v platnom znení. 

 

4. Platca sa zaväzuje uhrádzať rozdiel medzi celkovou výškou úhrady za poskytnutú sociálnu službu 

prijímateľovi tejto služby vypočítanou podľa VZN Mesta Nitry č. 4/2014 v platnom znení 

a skutočnou úhradou prijímateľa za poskytnutú sociálnu službu prijímateľovi určenou podľa § 73 

ods. 1, 6 až 10 zákona o sociálnych službách.  

 

 

Čl. III 

Spôsob určenia výšky úhrady za sociálnu službu a platobné podmienky 

 

1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby jej prijímateľovi sa určuje v zmysle § 13 VZN 

Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v platnom znení. 

 

2. Výška úhrady za domácu opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej 

poskytovania  pre prijímateľa uvedeného v Čl. II ods. 1/. 

 

3. Úhrada za poskytnutú domácu opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci jej prijímateľovi 

uvedenému v Čl. II ods. 1/ sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, 

úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na  .........  

pracovných dní. 

 

4. Úhradu za domácu opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby uvedený v Čl. II ods. 

1/ podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti 

o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa domáca 

opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to 

v rozsahu a výške úhrady určenej podľa § 73 zákona o sociálnych službách. 

 

5. Platca uhrádza rozdiel medzi celkovou výškou úhrady za sociálnu službu poskytnutú 

prijímateľovi tejto služby (vypočítanou podľa  skutočného rozsahu poskytnutých úkonov 

sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny 

mesiac, v ktorom sa domáca opatrovateľská služba poskytla)  a skutočnou úhradou prijímateľa za 

poskytnutú sociálnu službu po uplatnení §73 ods.1 zákona o sociálnych službách. 

 

6. Úhradu určenú poskytovateľom podľa tejto zmluvy za poskytovanie sociálnej služby bude platca 

uhrádzať mesačne najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca : 

 

a) bezhotovostne - bankovým prevodom 

- poštovou poukážkou  

 

 

Čl. IV 

Doba plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu pokiaľ trvajú podmienky rozhodujúce              

pre platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu ako plnenie podľa tejto zmluvy v nadväznosti 

na poskytovanie sociálnej služby jej prijímateľovi uvedenému v čl. II ods. 1/ tejto zmluvy. 
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 Čl. V  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatky musia byť 

vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie 

a platca 1 vyhotovenie. 

 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísali. 

 

 

 

 V Nitre dňa : .............................         V Nitre dňa :.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

       platca                                                                                        poskytovateľ                                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


