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SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 
Dodatok č. ...  k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. .................. 

 

sa uzatvára 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 ( živnostenský zákon ) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
 
Poskytovateľ sociálnej služby:   Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
Adresa :                                          Partizánska 24/2, 963 01  Krupina 
Zastúpený:                                     Mgr. Annou Korčokovou, riaditeľkou DD a DSS 
IČO:                                      00648523,  IČ DPH: 0 
Bankové spojenie:                Štátna pokladnica Bratislava  
Č. účtu:     SK18 8180 0000 0070 0040 5755 
Č. tel./faxu                              045/55 11 532  
 ( ďalej len „ poskytovateľ“ ) 
 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno a priezvisko:    
Adresa trvalého pobytu:   
Dátum narodenia:    
Číslo občianskeho preukazu:   
Číslo rozhodnutia o odkázanosti:  
Stupeň odkázanosti:     
 
Zastúpený /á/ opatrovníkom:   
Bytom:      
Na základe rozhodnutia súdu:  
Č. rozhodnutia:    
(ďalej len „prijímateľ„)                                                                          
    
 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. .................. zo dňa: ................... sa mení  v 
článku VI. z dôvodu zmeny vo výške príjmu rozhodujúceho pre výpočet úhrady za 
poskytovanú sociálnu službu a v článku VIII. ods. 2 písm. e) a ods. 4 z dôvodu doplnenia 
dôvodu výpovede a vo výpočtovom liste – príjem prijímateľa za predchádzajúci 
kalendárny mesiac  z dôvodu zmeny vo výške príjmu prijímateľa rozhodujúceho pre 
výpočet úhrady za poskytované sociálne služby.  
 
 
 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. 
2. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.  
3. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:                               
            

Číslo: .................... 
Vybavuje: Mgr. M. Baťová 

 V Krupine  Dňa:  
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b) Obslužné činnosti v nasledovnom rozsahu:
- Ubytovanie:  ................... s rozlohou ................... (na jedného klienta). 
- Stravovanie:  ............... .  
- Upratovanie.
- Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

VI. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Sociálne služby uvedené v článku III. tejto zmluvy sa poskytujú prijímateľovi za plnú 
úhradu za poskytovanú sociálnu službu,  ktorá sa určuje v súlade s § 72, § 2a  a  § 73 
zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického 
samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o 
platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v 
znení neskorších predpisov (ďalej len VZN o úhradách).

2. Predpis úhrady za poskytovanú sociálnu službu:  Predpis úhrady za poskytovanú 
sociálnu službu sa určuje  v súlade s VZN o úhradách nasledovne:
.................30 €  za 30 dňový mesiac, 
.................31 €  za 31 dňový mesiac, 
.................29 €  za 29 dňový mesiac, 
.................28 €  za 28 dňový mesiac, 
Sumy úhrady za jednotlivé poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti sú uvedené 
vo výpočtovom liste, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

3. Ochrana príjmu prijímateľa: Pri celoročne poskytovanej sociálnej službe musí zostať
prijímateľovi v súlade s § 73 ods. 2 zákona o sociálnych službách mesačne z jeho príjmu
25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, t.j. 52,55 EUR.

4. Skutočná úhrada prijímateľa:  Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu
je vypočítaná z príjmu prijímateľa po zohľadnení ochrany príjmu nasledovne:

5. .................30 €  za 30 dňový mesiac,

6. .................31 €  za 31 dňový mesiac,

7. .................29 €  za 29 dňový mesiac,

8. .................28 €  za 28 dňový mesiac.

9. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu z majetku prijímateľa: Príjem prijímateľa
nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady za poskytovanú sociálnu službu, v súlade s § 72
ods. 8 – 17 zákona o sociálnych službách sa pri stanovení úhrady za poskytovanú
sociálnu službu prihliada aj na hnuteľný a nehnuteľný majetok prijímateľa, ktorého
hodnota je vyššia ako 10 000,- EUR. Keďže prijímateľ disponuje majetkom vyšším ako
10 000,- EUR (na osobnom účte prijímateľa, na vkladnej knižke, časť rodinného domu,
poľnohospodárska pôda) bola úhrada prijímateľa stanovená aj z tohto majetku
nasledovne:

10. .................30 €  za 30 dňový mesiac,

11. .................31 €  za 31 dňový mesiac,

12. .................29 €  za 29 dňový mesiac,

13. .................28 €  za 28 dňový mesiac.

14. Úhrada časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu inou fyzickou osobou: Keďže
príjem prijímateľa nepostačuje na zaplatenie plnej výšky úhrady za poskytovanú sociálnu
službu,  v súlade s § 73 ods. 11 zákona o sociálnych službách, sa časť úhrady za
poskytovanú sociálnu službu prijímateľovi zaviazal platiť p. %KONTAKTJMENO na
základe Zmluvy o platení časti úhrady č. 000/2018  zo dňa: 00.00.2018 nasledovne:
.................30 €  za 30 dňový mesiac, 
.................31 €  za 31 dňový mesiac, 
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.................29 €  za 29 dňový mesiac, 
15. .................28 €  za 28 dňový mesiac  

Nezaplatená časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu: Suma nezaplatenej 
úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách je rozdiel 
medzi predpisom úhrady podľa článku VI. ods. 2 a skutočnou úhradou prijímateľa podľa 
článku VI. ods. 4 tejto zmluvy a je pohľadávkou poskytovateľa. Prijímateľovi sociálnej 
služby vzniká záväzok voči poskytovateľovi  vo výške: 
.................30 €  za 30 dňový mesiac, 
.................31 €  za 31 dňový mesiac, 
.................29 €  za 29 dňový mesiac, 
.................28 €  za 28 dňový mesiac. 
Táto pohľadávka  bude vymáhaná v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení 
najneskôr v dedičskom konaní. 

16. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa článku VI. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ 
povinný uhradiť prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa 
sociálna služba prijímateľovi poskytuje najneskôr však do 15 dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca.  

17. Úhrada za sociálnu službu uvedená v čl. VI. tejto zmluvy sa mení v nadväznosti na zmenu 
zákona o sociálnych službách alebo VZN o úhradách, ktoré sa upravuje podľa potreby 
v nadväznosti na percentuálny nárast celkových bežných výdavkov súvisiacich so 
zabezpečovaním prevádzky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb a podlieha schvaľovaniu Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho 
kraja, resp. v nadväznosti na zmenu rozsahu poskytovaných sociálnych služieb, čo sa 
realizuje prostredníctvom písomného dodatku k zmluve. 

 

VIII. 
Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 5 dní a začína plynúť odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.  

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby a je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu 
výpovede, ak: 
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve najmä tým, že hrubo 

porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú 
úhradu, ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že 
nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako tri 
mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok 
dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. Tejto zmluvy, 

b) prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona o sociálnych 
službách bezodkladne, najneskôr do 5 dní odo dňa v ktorom došlo k zmene 
rozhodujúcich skutočností na určenie úhrady za poskytovanú 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 sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,  

d) ...................... rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu, 
e) Prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu 

dlhšiu ako  šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje najmä 
pobyt v zdravotníckom zariadení. 

3. Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej služby 
z dôvodov uvedených v článku VIII. ods. 2 písm. a) až c)  je jeden kalendárny mesiac, 
pričom lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby.  
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4. Dĺžka výpovednej doby pri výpovednom dôvode podľa článku VIII. ods. 2 písm. b) a e) je 
30 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená prijímateľovi. Uplynutím výpovednej doby zmluvný vzťah 
zaniká. Poskytovateľ je oprávnený písomne vypovedať zmluvu s prijímateľom z dôvodu 
uvedenom v písmene b) až po márnom uplynutí lehoty na uzavretie dodatku k tejto 
zmluve, pokiaľ nedošlo k uzavretiu dodatku zapríčinením na strane prijímateľa sociálnej 
služby.  

 
 

Ostatné náležitosti Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č.......... zo dňa: ............... 
ostávajú nezmenené.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 

..................  je výpočtový list.  

 

Tento dodatok za uzatvára od: ................ a nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania 

oboma zmluvnými stranami.  
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
   vlastnoručný podpis prijímateľa     za poskytovateľa: Mgr. Anna Korčoková 
            sociálnej služby         riaditeľka DD a DSS 
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