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 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – požičiavania pomôcok                      

č. ....../2020/KP 
ďalej len „Zmluva“ 

 
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 podnikaní v znení neskorších predpisov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“ ) 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ sociálnej služby: 

Názov:   Správa zariadení sociálnych služieb 

    príspevková organizácia Mesta Nitra 

sídlo:                Janského 7, 949 01 Nitra 

IČO:    37 966 456 

DIČ:     20 219 36 169 

bankové spojenie:           Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu:                       0870413001/5600 

IBAN:                                    SK97 5600 0000 0008 7041 3001 

zastúpenie:               Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. 

                                               riaditeľka príspevkovej organizácie 

                                               v zastúpení: PhDr. Libuša Mušáková,  

                                               na základe splnomocnenia zo dňa 28.10.2020                   

/ďalej ako „poskytovateľ“/ 

Prijímateľ sociálnej služby:    

Titul, meno, priezvisko: .......................................  

trvale bytom:   .......................................                                                         

dátum narodenia:  .......................................  

rodné číslo:    .......................................                    

/ďalej ako „prijímateľ“ /   

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie sociálnej služby – požičiavanie pomôcok, 

v súlade s ust. § 47 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 
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2. Poskytovateľ bude prijímateľovi poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok, 

v súlade so zákonom o sociálnych službách a na základe preukázania odkázanosti na 

sociálnu službu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o sociálnych službách.  

 

Čl. II 

Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi, ktorý je fyzická osoba, sociálnu službu – 

požičanie pomôcok, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku. Poskytovateľ požičiava pomôcku na dohodnutý čas, najdlhšie do 

zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného 

príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do 

doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. 

2. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou – v domácom prostredí prijímateľa 

sociálnej služby.  

3. Poskytovateľ prijímateľovi poskytuje sociálnu službu na dobu určitú. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje požičať prijímateľovi pomôcku, na akú mu vznikol nárok podľa 

preukázanej odkázanosti podľa Čl. I, ods. 2 tejto Zmluvy a to ............... 

 

Čl. III 

Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby 

1. Sociálna služba sa začína poskytovať dňom ..................... 

2. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú, a to od ....... do .........., za predpokladu splnenia 

podmienok na poskytovanie sociálnej služby v zmysle Čl. I ods. 1 a 2 tejto Zmluvy. 

 

Čl. IV 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

1. Miestom poskytovanie sociálnej služby je Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra. 
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Čl. V 

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Poskytovateľ určuje úhradu za poskytnutú sociálnu službu  v zmysle aktuálneho platného 

a účinného VZN Mesta Nitry o sociálnych službách (ďalej len „VZN“). 

2. Úhrada za zapožičanú pomôcku uvedenú v Čl. II ods. 4 tejto Zmluvy predstavuje ...... 

EUR/deň.  

3. Úhrada sa platí za každý aj začatý kalendárny deň, počas ktorého má prijímateľ požičanú 

pomôcku.  

4. Prijímateľ platí úhradu za zapožičanie pomôcky  podľa skutočného rozsahu dní, 

počas ktorých mal pomôcku požičanú.  

5. Prijímateľ je povinný uhrádzať úhradu za poskytovanie služieb v zmysle Čl. V ods. 4 

tejto Zmluvy na bankový účet poskytovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 

0000 0008 7041 3001 alebo poštovou poukážkou vystavenou poskytovateľom 

s uvedením variabilného symbolu: ................, a to najneskôr do 15. dňa toho, ktorého 

kalendárneho mesiaca. 

6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady                 

za sociálnu službu, suma úhrady sa môže meniť iba po vzájomnej dohode všetkých 

zmluvných strán, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, že k uzatvoreniu 

dodatku k tejto Zmluve nepríde, je poskytovateľ v súlade s ust. § 74 ods. 14 písm. b) 

zákona o sociálnych službách oprávnený jednostranne vypovedať túto Zmluvu.  

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.     Prijímateľ má právo:  

a) na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom 

poskytovania umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva 

jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho 

sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti, 

b) na zabezpečenie dostupnosti informácií v jemu zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, 

cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby a o úhrade za sociálnu službu, 

c) na náhradu škody spôsobenú poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby 

prijímateľovi alebo v priamej súvislosti s ňou. 

 2.  Prijímateľ je povinný: 
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a) prijať sociálnu službu a platiť úhradu za sociálnu službu v stanovenej výške a v termíne 

splatnosti, 

b) užívať pomôcku riadne v súlade s účelom, na ktorý je určená, 

c) chrániť ju pred poškodením, stratou, alebo zničením, 

d) užívať ju osobne a nesmie ju prenechať k užívaniu inej osobe, 

e) vrátiť pomôcku v dohodnutom čase,  

f) vrátiť pomôcku bezodkladne, ak mu bola pridelená ekvivalentná pomôcka na základe 

verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie 

pomôcky podľa  osobitného predpisu alebo z iných zdrojov. Pred vrátením pomôcky je 

prijímateľ povinný zabezpečiť dezinfekciu pomôcky, 

g) riadne sa o pomôcku starať. Ak dôjde k poškodeniu pomôcky je prijímateľ sociálnej 

služby povinný ju opraviť na vlastné náklady a pomôcku vrátiť funkčnú. Povinnosť 

prijímateľa sociálnej služby – požičiavanie pomôcok nahradiť vzniknutú škodu, sa riadi 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

h) v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty platnosti tejto Zmluvy 

formou jej vypovedania uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ak sa zmenia skutočnosti 

rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálne službu v súlade   

s ust. článku V ods. 2 tejto Zmluvy,  

3.   Poskytovateľ má právo: 

a) na včasnú úhradu nákladov za sociálnu službu, 

b) aby ho v prípade úmrtia prijímateľa je povinnosťou osôb, ktoré spravujú pozostalosť 

vyrozumieť o tejto skutočnosti poskytovateľa a podľa pokynov pomôcku vrátiť 

poskytovateľovi. 

4.  Poskytovateľ je povinný: 

a) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, aktivizovať ho podľa schopností a 

možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti 

s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi v súvislosti s plnením úloh 

ustanovených zákonom o sociálnych službách. Povinnosť mlčanlivosti poskytovateľa sa 

nevzťahuje na poskytovanie informácií o prijímateľovi tretej zmluvnej strane. 

Informácie možno poskytnúť, len ak by ich zamlčaním bol priamo ohrozený život 

alebo zdravie prijímateľa sociálnej služby, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných 

predpisov. Inak môže poskytnúť tieto informácie iným subjektom len so súhlasom 

prijímateľa.  
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c) spracovávať osobné údaje prijímateľa a tretej zmluvnej strany v súlade s ust. zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

na účely a v rozsahu podľa ust. § 94c zákona  o sociálnych službách.  

 

Čl. VII 

Dôvody skončenia poskytovania sociálnej služby 

1. Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle Čl. III ods. 2 tejto 

Zmluvy ako aj vrátením zapožičanej pomôcky. 

2. Zmluvný vzťah skončí pred uplynutím dohodnutej doby: 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou prijímateľa alebo poskytovateľa. Výpoveď musí byť doručená 

zmluvným stranám. Výpovedná lehota začne plynúť nasledujúci deň po doručení 

výpovede. 

c) smrťou prijímateľa sociálnej služby, 

d) výmazom sociálnej služby z registra poskytovateľov. 

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

a) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku V tejto zmluvy a to ani 

v dodatočnej určenej lehote, ktorá nebude kratšia ako 10 dní, 

b) prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto Zmluve, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na 

určenie úhrady za sociálnu službu a platenie úhrady za sociálnu službu, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej 

služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa 

znamenalo zrejmú nevýhodu, 

3. Poskytovateľ je povinný pri jednostrannom vypovedaní Zmluvy doručiť prijímateľovi písomnú 

výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 7 dní a začína plynúť nasledujúci 

deň po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi. 

 

Čl. VIII 

Spoločné ustanovenia 

1. Ukončením Zmluvy nezaniká právo zmluvných strán na vyrovnanie zmluvných záväzkov.  

2. Ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť len so súhlasom zmluvných strán, a to vo forme 

dodatkov, ktoré musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami. 

Dodatky musia byť chronologicky číslované.  
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Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom, ktorým sa začína poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a že táto Zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú 

prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto 

Zmluve.  

3. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane 

jedno vyhotovenie. 

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

podpísali.     

    
 

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

      
                  Poskytovateľ:                              Prijímateľ: 
 

 

 

 

 

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

  Správa zariadení sociálnych služieb       Titul, meno a priezvisko 

          Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. 

       riaditeľka príspevkovej organizácie 

        v zastúpení: PhDr. Libuša Mušáková,  

 na základe splnomocnenia zo dňa 28.10.2020               


