
Zmluva č.j.  ..../20...../DS o poskytovaní sociálnej služby 
 

v dennom stacionári  
 

 
/ uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 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 SZSS   

    Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

    Číslo účtu  : 0870413001/5600 

    IBAN   : SK9756000000000870413001 

    IČO   : 37 966 456 

    DIČ   : 2021936169 

 

Prijímateľ (klient):                                          
    adresa   :   

    dátum narodenia :   

    rodné číslo  :   

 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy poskytuje sociálnu službu v dennom stacionári v zmysle § 8 ods. 

2 písm. b) 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 „zákon o sociálnych službách“). 

2. Klient vyhlasuje, že je prijímateľom sociálnych služieb podľa § 51a zákona č. 448/2008 Z. z., 

nakoľko súhlasí s platením úhrady za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby a tiež súhlasí, aby sa mu 

poskytovala  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Z tohto dôvodu sa u klienta 

posudková činnosť nevykonala vôbec, resp. na výsledky už vykonanej posudkovej činnosti sa pri 

uzatváraní a pre účely tejto zmluvy prihliadať nebude.  

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári v zmysle § 40 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

2. Príjemca spĺňa podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 zákona 

o sociálnych službách. 
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Čl. III 

Druh a forma sociálnej služby 

 

1. Druh sociálnej služby : denný stacionár – sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej 

  situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

  zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

  (podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. zákona o sociálnych službách) 

2. Forma sociálnej služby : ambulantná  

 

 

 

Čl. IV 

Vecný rozsah sociálnej služby 

 

1. V dennom stacionári sa prijímateľovi : 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť. 

 

 

Čl. V 

Čas poskytovania sociálnej služby 

 

1. Sociálna služba sa začína poskytovať dňom ....................a poskytuje sa v rozsahu                                   

................. v pracovných dňoch, a to .........................................Sociálna služba sa poskytuje 

a táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od .................... do ................................ 

 

 

Čl. VI 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

1. Sociálna služba sa bude poskytovať v dennom stacionári ................................................ 

 

 

 

Čl. VII 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 

 

1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári sa platí najmenej vo výške 

ekonomicky oprávnených nákladov  poskytovateľa na zabezpečenie sociálnej služby v dennom 

stacionári určených v súlade § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z.. 

2. Výška úhrady za každú aj začatú 1 hodinu sociálnej služby v dennom stacionári je .........€ 

3. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu podľa skutočne poskytnutých hodín sociálnej služby 

v dennom stacionári za kalendárny mesiac, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca.    

4. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za sociálnu službu vypočítanú podľa tohto článku v plnej 

výške ekonomicky oprávnených nákladov a berie na vedomie, že v zmysle § 73 ods. 19 zákona 

č. 448/2008 Z.z. sa u neho nebude  posudzovať a zisťovať jeho príjem a majetok, ako aj príjem 

a majetok jeho rodiny a ďalších príbuzných, a rovnako sa u neho nebude uplatňovať ochrana 

jeho príjmu podľa § 73 zákona č. 448/2008 Z.z..  

5. Úhradu za poskytnutú sociálnu službu je možné realizovať: 

a)  formou poštovej poukážky vystavenej poskytovateľom 

b)  bezhotovostne bankovým prevodom 
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6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady a platenie 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. VIII 

Ukončenie zmluvy a dôvody vypovedania zmluvy 

 

1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká uplynutím doby uvedenej v čl. V ods. 2. tejto 

zmluvy. 

2. Pred uplynutím doby uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

zaniká : 

1. dohodou zmluvných strán, 

2. jednostrannou písomnou výpoveďou prijímateľa sociálnej služby, a to kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. jednostrannou písomnou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby, ak : 

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo 

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. VII ods. 6 

zmluvy, 

c) prevádzka zariadenia, prostredníctvom ktorého je zabezpečované poskytovanie 

sociálnej služby je podstatne obmedzená, nemožná alebo ukončená, 

Výpovedná lehota v prípade výpovede poskytovateľa je 7 dní a začína plynúť dňom doručenia 

výpovede. 

4. Odstúpením poskytovateľa od zmluvy: 

a) ak prijímateľ porušuje podmienky tejto zmluvy, najmä ak bez náležitého 

ospravedlnenia nedodržiava časový rozsah prijímania sociálnej služby uvedený v čl. 

V ods. 1 

b) v prípadoch, v ktorých to stanovuje aktuálne platné VZN o sociálnych službách.   

 

 

 

Čl. IX 

Iné dojednania zmluvných strán 

 

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 a poskytovateľ sú povinní dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone 

o sociálnych službách. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do ôsmich dní zmeny 

vo svojich osobných a kontaktných údajoch. 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa sociálnej služby 

o nariadení karantény pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto 

nákazou. V takom prípade je prijímateľovi sociálnej služby na nevyhnutný čas prerušené 

poskytovanie sociálnej služby.  

5. Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby alebo pri prerušení  poskytovania  sociálnej 

služby v dennom stacionári  na  dobu  dlhšiu  ako  30 dní, je prijímateľ sociálnej služby túto 

skutočnosť povinný  písomne oznámiť alebo zabezpečiť písomné oznámenie poskytovateľovi. 

Na základe uvedeného oznámenia bude prijímateľovi sociálnej služby prerušené poskytovanie 

sociálnej služby v dennom stacionári. Prerušenie poskytovania sociálnej služby je možné 

najviac na 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. 
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6. Prijímateľ sociálnej služby bol oboznámený a súhlasí s prevádzkovými a personálnymi 

podmienkami v Dennom stacionári.  

 

 

 

Čl. X 

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  
         

 


