
1 

 

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 

k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba 

 č. ...../2020/OS/P 

uzatvorená podľa § 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“) 

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“/ 

Platiteľ sociálnej služby:    

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

Trvale bytom:  .......................................                                                         

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

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

/ďalej ako „platiteľ“ / 

 

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

1. Platiteľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľská 

službu v domácom prostredí, poskytovanú prijímateľovi sociálnej služby 

.......................... (ďalej len „prijímateľ“) na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby – opatrovateľská služba č. ......... zo dňa ........................... 

2. Povinnosť platiť úhradu začína dňom  ........................... 

3. Predmetom Zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle 

zákona o sociálnych službách. 

Čl. II 

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Dohodnutá suma úhrady za sociálnu službu pre prijímateľa .................. vo výške .............. 

EUR/mesiac je vypočítaná v súlade s ust. § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách a 

v zmysle aktuálneho platného a účinného VZN Mesta Nitry o sociálnych službách (ďalej 
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len „VZN“). Výška úhrady za sociálnu službu je určená ako počet hodín opatrovateľskej 

služby - .... , vynásobený ..... EUR/1 hodina opatrovateľskej služby. 

2. Po zaplatení úhrady za poskytovanie sociálnej služby musí prijímateľovi zostať mesačne    

z jeho príjmu najmenej 1,65 – násobok sumy aktuálne platného životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade s ust. § 73 ods. 1 zákona      o sociálnych 

službách. 

3. Vzhľadom na to, že prijímateľovi  .................... príjem nepostačuje na platenie úhrady za 

sociálnu službu v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská 

služba č ...../2020/OS  zo dňa ......., platiteľ sa v zmysle § 73 ods. 11 zákona 

o sociálnych službách zaväzuje platiť časť úhrady za prijímateľa, a to vo výške ........ 

EUR/mesačne a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, číslo účtu v tvare 

IBAN: SK97 5600 0000 0008 7041 3001, variabilný symbol: ..............., alebo poštovou 

poukážkou vystavenou poskytovateľom najneskôr do 15. dňa toho, ktorého 

kalendárneho mesiaca. 

4. Prijímateľ platí úhradu za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu hodín 

poskytnutej opatrovateľskej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa 

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

kalendárneho mesiaca. Výška úhrady za skutočný rozsah hodín poskytnutých 

úkonov opatrovateľskej služby v kalendárnom mesiaci poskytovateľ určí na základe 

„Výkazu o vykonanej opatrovateľskej službe“ podpísaného prijímateľom.  

Z uvedeného dôvodu, je suma uvedená v ods. 3 tohto článku v uvedenej výške za 

predpokladu, že je prijímateľovi poskytnutý plný rozsah hodín opatrovateľskej 

služby. 

5. 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.  

6. Platiteľ súhlasí s platením úhrady sociálnu službu poskytovanú ................. a neželá si 

zisťovanie príjmov rodiny, ani ďalších príbuzných. 

Čl. III 

Ochrana osobných údajov 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje platiteľa 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. IV 

Zánik zmluvného vzťahu 

1. Zmluvný vzťah zanikne dňom, kedy sa prestane ................. poskytovať sociálna služba, 

v zmysle Zmluvy uvedenej v Čl. I ods. 1 tejto Zmluvy. 

2. Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou 

oboch zmluvných strán. 
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Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov. 

3. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by 

mohli ovplyvniť plnenie tejto Zmluvy. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

5. 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.  

 
 

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

 

 

      

                  Poskytovateľ:                              Platiteľ: 

 

 

 

 

 

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

  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               

 

 

 


