Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb KRUPINA

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Z M L U V A č. ------------------o platení časti úhrady za sociálnu službu
p. .................
uzatvorená v súlade s ustanovením § 73 ods. 9 a 10 zákona NR SR 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) a § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Poskytovateľ sociálnej služby
Názov zariadenia sociálnych služieb:
Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Krupina
Partizánska 24/2, 963 01 Krupina
Mgr. Annou Korčokovou - riaditeľkou
Štátna pokladnica Bratislava
SK18 8180 0000 0070 0040 5755
00648523

Platiteľ úhrady
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Zastúpený /á/ opatrovníkom:
Bytom:
Na základe rozhodnutia súdu:
Č. rozhodnutia:
(ďalej len „prijímateľ„)

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok platiteľa úhrady uhrádzať v zmysle § 73 ods. 9 a 10 zákona
o sociálnych službách časť úhrady za prijímateľa sociálnej služby p. ................, ktorému sa
poskytuje sociálna služba u poskytovateľa sociálnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby č. .................. a ktorého príjem nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady za
poskytovanú sociálnu službu stanovenú v zmysle vyššie uvedenej zmluvy. Predmetom zmluvy
je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona o sociálnych
službách a Občianskeho zákonníka.

II.
Záväzky poskytovateľa
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu p ......... nar:
.................., v rozsahu Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb č. ................I
od
...................... na dobu neurčitú za úhradu za poskytované sociálne služby vo výške:
...................31 € ak má mesiac 31 dní,
...................30 € ak má mesiac 30 dní,
...................29 € ak má mesiac 29 dní,
...................28 € ak má mesiac 28 dní.
Úhrada za poskytované sociálne služby poskytované p. %TRETIPAD je stanovená v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2020
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK v znení neskorších dodatkov (ďalej len „VZN o úhradách“).

III.
Záväzky platiteľa
1.

Prijímateľ sociálnej služby p. ............... je schopný zo svojho príjmu vo výške ...................
€ zaplatiť len čiastočnú úhradu za poskytované sociálne služby vo výške:
...................31 € ak má mesiac 31 dní,
...................30 € ak má mesiac 30 dní,
...................29 € ak má mesiac 29 dní,
...................28 € ak má mesiac 28 dní.
Rozdiel medzi stanovenou úhradou a zaplatenou úhradou za poskytované sociálne služby
p. .................. sa zaväzuje podľa tejto zmluvy doplatiť platiteľ úhrady nasledovne:
sumu ----------------------- pri 30 dňovom mesiaci,
sumu ............................pri 31 dňovom mesiaci,
sumu ........................... pri 29 dňovom mesiaci,
sumu ........................... pri 28 dňovom mesiaci.

2.

Platiteľ úhrady sa zaväzuje doplácať úhradu za poskytované sociálne služby p.
.......................... v nadväznosti na Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby č. ......................
od ...................... na dobu neurčitú.

3.

Úhradu za poskytované sociálne služby p. ..................... sa platiteľ úhrady zaväzuje
doplácať do pokladne poskytovateľa sociálnej služby najneskôr do 15-teho dňa
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola prijímateľovi sociálnej služby poskytnutá
sociálna služba.
IV.
Neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb

1.

Počas neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb podľa VZN o úhradách prijímateľ
sociálnej služby neplatí v súlade s § 72 ods. 9 zákona o sociálnych službách úhradu za
odborné činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem
úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou
osobou.

2.

V prípade, že úhrada prijímateľa sociálnej služby bude v danom mesiaci znížená v súlade
s ods. 1, bude vzniknutý preplatok vrátený platiteľovi úhrady nasledujúci kalendárny
mesiac, a to najneskôr do jeho uplynutia.



3.

Podmienky uvedené v ods. 1 a 2 tejto zmluvy sa rovnako vzťahujú aj na prípady
neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z dôvodu
choroby, hospitalizácie a kúpeľnej liečby.
V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

V prípade zmeny vo výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu prijímateľovi sociálnej
služby p. ................... je poskytovateľ sociálnej služby povinný vyhotoviť dodatok k Zmluve
o platení úhrady za sociálnu službu s určením výšky úhrady, ktorú dopláca platiteľ úhrady
a platiteľ úhrady sa zaväzuje takýto dodatok podpísať. K zmene úhrady môže dôjsť
z dôvodu zmeny VZN o úhradách, zmeny príjmových a majetkových pomerov prijímateľa
sociálnej služby a z dôvodu zmeny iných preukázateľných skutočností.

2.

V prípade zmeny majetkových a príjmových pomerov platiteľa úhrady je možné na základe
podnetu platiteľa úhrady túto zmluvu prehodnotiť.

3.

V prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z čl. III tejto zmluvy, budú neuhradené sumy
považované za pohľadávku poskytovateľa a poskytovateľ sociálnej služby si ju bude
uplatňovať v zmysle platných právnych predpisov.

4.

Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná
lehota je tri mesiace, pričom výpovedná lehota začína plynúť v nasledujúci deň po
doručení výpovede.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6.

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

7.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Pre neplatné alebo neúčinné ustanovenia a na vyplnenie medzier sa
použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a
účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.

8.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom
jeden rovnopis je určený poskytovateľovi a jeden rovnopis platiteľovi úhrady. Obsah tejto
zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými
stranami.

9.

Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo zmluvy, resp. jej časti, na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od zmluvy odstúpiť





a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy
doručené druhej zmluvnej strane.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný
prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej
zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak
zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek
dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím desiateho dňa po
jej odovzdaní na poštovú prepravu bez ohľadu na to, či bola skutočne doručená
adresátovi.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa
oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

v Krupine, dňa: ..................

............................................. ........
Mgr. Anna Korčoková - riaditeľka
DD a DSS Krupina



v Krupine, dňa .......................................

................................................................
.........................................
platiteľ úhrady

