
Zmluva č.j. .../201.../KP 

o poskytovaní sociálnej služby - požičiavanie pomôcok 
 

 

 
/ uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov  / 

  

 

                                                                  Zmluvné strany: 

 

Poskytovateľ (požičiavateľ):    Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

       príspevková organizácia 

       sídlo   : Baničova 12, 949 01 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 

 

 

Prijímateľ (vypožičiavateľ):                                             
         trvalý pobyt                 :             

      dátum narodenia :   

                          

 

 

   Čl. I 

  Úvodné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu – požičiavanie pomôcok podľa § 47 zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) 

2.   Odkázanosť na sociálnu službu bola preukázaná v zmysle  § 47 ods. 3/ zákona o sociálnych  

      službách.  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby – požičiavanie pomôcok  § 47 ods.2/ 

zákona o sociálnych službách, stanovenie výšky a spôsobu úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

2.  Zapožičaná pomôcka: .................................................................... 

3. Pomôcka sa požičiava občanovi s trvalým pobytom v meste Nitra v stave spôsobilom na užívanie. 

 

 

Čl. III 

Druh a forma sociálnej služby 

 

1. Druh sociálnej služby : sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu  

  ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 

  alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  

  Požičiavanie pomôcok – sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe  

               s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým 



             zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 

2. Forma sociálnej služby : terénna - v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby 

 

Čl. IV 

Vecný rozsah sociálnej služby 

 

1.  Podpisom tejto zmluvy prijímateľ sociálnej služby potvrdzuje, že požiadal poskytovateľa 

o zapožičanie pomôcky, na akú mu vnikol nárok podľa preukázanej  odkázanosti uvedenej v :  

a) potvrdení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydaného dňa ................. podľa 

osobitného predpisu alebo 

b) posudku, ktorý vydal  príslušný ÚPSVaR dňa ................ podľa osobitného predpisu   

 

Čl. V 

Doba poskytovania sociálnej služby 

 

1. Požičiavanie pomôcok je možné počas doby trvania podmienok pre poskytnutie tejto sociálnej 

služby maximálne však na dobu 6 mesiacov. 

2. Dohodnuté obdobie zapožičania pomôcky: od: .............. do: ................... 

 

Čl. VI 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 

 

1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby – požičiavanie pomôcok  sa určuje v zmysle 

§15 ods.3 a Prílohy č. 1 VZN Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v platnom znení. 

2. Úhrada za zapožičanú pomôcku ............... činí ........... € za deň a ........... € za kalendárny 

mesiac.  

3. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu bude uhrádzaná mesačne najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

            Úhradu za sociálnu službu je možné zrealizovať : 

  a) formou poštovej poukážky vystavenou poskytovateľom 

  b) bezhotovostne – bankovým prevodom  

4. Prípadné zúčtovanie úhrady, t.j. vyúčtovanie alebo doúčtovanie preplatku alebo nedoplatku na 

úhrade sa uskutoční v úhrade za nasledujúci mesiac, inak najneskôr do posledného pracovného  

dňa nasledujúceho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.   Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ 

sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve 

v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty jej platnosti formou jej 

vypovedania. 

 

                                                                              Čl. VII 

Ukončenie zmluvy a dôvody vypovedania zmluvy 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká : 

1. Vrátením zapožičanej pomôcky, pričom ukončenie poskytovania sociálnej služby nastane 

prevzatím nepoškodenej pomôcky poskytovateľom (požičiavateľom). 

      2.   Jednostrannou písomnou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby ak : 

a)  prijímateľ sociálnej služby nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a to ani 

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

b)   prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve v zmysle Čl. VI ods. 5  zmluvy, 

c) prevádzka požičovne pomôcok Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, 

prostredníctvom ktorej je zabezpečované poskytovanie sociálnej služby je podstatne 

obmedzená, nemožná alebo ukončená.  

Výpovedná lehota je 7 kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

2. Uplynutím zmluvnej doby výpožičky uvedenej v Čl. V ods. 2/. 



 

Čl. VIII 

Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje 

realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje 

začlenenie do spoločnosti. 

2. Prijímateľ sociálnej služby (vypožičiavateľ) je povinný užívať pomôcku riadne v súlade 

s účelom, na ktorý je určená. Je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením 

a nesmie ju prenechať k užívaniu inej osobe. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný pomôcku vrátiť: 

a) v dohodnutom čase 

b) 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 sociálnej 

služby povinný zabezpečiť dezinfekciu pomôcky. 

4. V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby je povinnosťou osôb, ktoré spravujú pozostalosť 

vyrozumieť o tejto skutočnosti poskytovateľa sociálnej služby a podľa pokynov pomôcku 

vrátiť poskytovateľovi sociálnej služby. 

5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný sa o zapožičanú pomôcku riadne 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. 

6. V prípade omeškania s vrátením pomôcky je poskytovateľ sociálnej služby oprávnený 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,50 € za každý deň omeškania. 

  

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

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

a prijímateľ 1 vyhotovenie. 

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. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

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

podpísali. 

 

 

  V Nitre dňa:                  V Nitre dňa:  

 

 

 

 

 

 

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

    prijímateľ sociálnej služby                                                  Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. 

                             riaditeľka   

 


