
Zmluva č. 201904 o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby 

podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uzatvorená v súlade s ustanovením  

§ 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Objednávateľ sociálnej služby  

Názov :                           Obec Žabokreky nad Nitrou                       

Sídlo  :                            Žabokreky nad Nitrou 216                    

v zastúpení :                   Cyril Cabadaj, starosta obce                       

IČO :                              00311375                      

DIČ                                2021266951                     

Bankové spojenie :          

IBAN :                          SK53 0200 0000 0000 0302 2192                   

 

( ďalej len ako „Obec“) 

 

a 

 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby 

Názov :                              Občianske združenie SPOKOJNOSŤ 

Sídlo  :                               Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany 

v zastúpení :                       Mgr. Zuzana Erdélyiová, riaditeľkou 

IČO :                                  42 040 132 

DIČ :                                  2022058742 

Bankové spojenie :             

IBAN :        SK93 0900 0000 000 262864546                       

registrované na MV SR pod sp.zn. VVS/1.900/90-26269 a  na úrade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na odbore sociálnych vecí v registri právnických a fyzických osôb 

poskytujúcich sociálne služby, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo pod reg. č. 82. 

 

( ďalej len ako „Poskytovateľ služby“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom  tejto  zmluvy  je  úprava právnych vzťahov  medzi  Obcou  a  Poskytovateľom  

     služby   pri   zabezpečení   poskytovania   opatrovateľskej   služby   ako   sociálnej  služby,   

     poskytovanej  v  rámci  sociálnej  pomoci fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce 

    Žabokreky nad Nitrou  a  poskytovanie  finančného  príspevku   na   prevádzku     

poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľovi služby . 

 

2.  Poskytovateľ  služby  zabezpečuje  pre  Obec  poskytovanie sociálnych služieb  na základe 

     oprávnenia  poskytovať  sociálne  služby  a  opatrovateľskú  starostlivosť  v súlade  s   § 73  

     zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. 

 

3.  Výkon   pôsobnosti Objednávateľa v  oblasti  sociálnej  pomoci  na  úseku  opatrovateľskej   

     služby  je   v  zmysle zákona  č. 448/2008  Z. z.  o  sociálnych  službách  v  platnom   znení    

     chápaný ako výkon samosprávnej pôsobnosti obce. 

 



Článok II 

Podmienky výkonu sociálnych služieb 

 

1.  Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom  

      na území obce Žabokreky nad Nitrou (ďalej len ako „Prijímateľ sociálnej služby“) , ktorá 

: 

a) je  odkázaná  na pomoc  inej  fyzickej  osobe  a  jej  stupeň odkázanosti je  najmenej II. 

podľa príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení 

b) je  odkázaná  na  pomoc  pri   úkonoch  sebaobsluhy,  úkonoch   starostlivosti  o  svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa  prílohy  č. 4 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. 

 

2.  Opatrovateľská služba bude poskytovaná Prijímateľovi sociálnej služby terénnou formou. 

 

3.  Opatrovateľská služba bude Prijímateľovi sociálnej služby poskytovaná na základe zmluvy 

      o  poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi Poskytovateľom služby a Prijímateľom   

      sociálnej  služby  podľa  ustanovenia  §  51  Občianskeho  zákonníka  a   ustanovenia § 74  

      zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. 

 

4.  Podmienkou    uzatvorenia    zmluvy    o    poskytovaní    opatrovateľskej    služby    medzi  

     Poskytovateľom   služby   a  Prijímateľom  sociálnej  služby   je   právoplatné  rozhodnutie     

     o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané Obcou.   

 

 

Článok III 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 20.06.2019. 

 

 

Článok IV 

Miesto a čas poskytovania sociálnej služby 

 

1.  Poskytovateľ  služby  sa  zaväzuje  poskytovať  opatrovateľskú  službu  v  mieste  bydliska  

     Prijímateľa    sociálnej   služby   podľa   zmluvy   o   poskytovaní   opatrovateľskej   služby   

     uzatvorenej  medzi Poskytovateľom služby a  Prijímateľom  sociálnej služby. 

 

2.  Čas  poskytovania  sociálnej  služby  na   účely  tejto   zmluvy  je  určený  dohodou   medzi  

     Poskytovateľom služby a  Prijímateľom sociálnej služby. 

 

 

Článok V 

 Podmienky a spôsob poskytnutia finančného príspevku 

 

 

1.   Obec  uhradí  Poskytovateľovi služby  finančný príspevok za týchto podmienok : 

a) Poskytovateľ  služby  poskytuje  opatrovateľskú službu Prijímateľovi sociálnej služby,   

     ktorý   je    na   sociálnu   službu   odkázaný,  na   základe  právoplatného   rozhodnutia    

     o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydaného Obcou Žabokreky nad 

Nitrou, 



 

b) Poskytovateľ  služby  doručil  Obci  jeden  výtlačok  zmluvy  o  poskytovaní  sociálnej 

služby uzatvorenej s Prijímateľom sociálnej služby, 

c) Poskytovateľ  služby  má  vysporiadané  všetky  záväzky  voči Obci, vrátane záväzkov 

     vyplývajúcich z vyúčtovania finančného príspevku.  

 

2.  Poskytovateľ  služby je povinný doručiť  Obci faktúru najneskôr do 10.  dňa  kalendárneho 

     mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za  ktorý sa účtuje finančný príspevok. 

     Faktúra  je splatná v lehote do 10 dní po jej doručení a musí obsahovať : 

a) zoznam prijímateľov sociálnej služby, 

b) zoznam  reálne a  preukázateľne  poskytnutých  služieb prijímateľom sociálnej služby, 

c) dochádzku opatrovateliek, 

d) skutočne  odpracované  hodiny  poskytovania opatrovateľskej služby za predchádzajúci 

kalendárny mesiac vykonané na základe tejto zmluvy. 

 

3.  Úhrada   od   Prijímateľa  sociálnej  služby v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce  

      o   poskytovaní   opatrovateľskej   služby    na    území    Obce   Žabokreky n/N,  patrí     

      Poskytovateľovi  služby, pričom  Poskytovateľ  služby  je  oprávnený  žiadať  tieto  platby  

      priamo  od  Prijímateľa  sociálnej služby. Výška fakturovanej  sumy  na  úhradu vystavená  

      Prijímateľovi sociálnej  služby bude znížená  o  výšku úhrady – príspevku Obce,  na  ktorý 

      Poskytovateľovi služby vznikol za daný kalendárny mesiac nárok. 

 

4.  Poskytovateľ služby sa zaväzuje : 

     a)   použiť finančný príspevok len na účel, na ktorý sa poskytol, 

     b)  umožniť Obci Žabokreky nad Nitrou kedykoľvek vykonať kontrolu použitia     

finančného príspevku. 

 

Článok VI 

Výkon kontroly poskytovanej  sociálnej služby a použitia finančného príspevku 

  

1.  Obec  je  oprávnená  vykonávať  kontrolu  výkonu  poskytovanej   opatrovateľskej  služby. 

     Rovnako  je  oprávnená   nahliadať  do  spisovej  dokumentácie  fyzickej  osoby,  ktorej  je  

     opatrovateľská  služba  poskytovaná  a  do  pracovnej agendy zamestnancov Poskytovateľa  

     služby. 

 

2.  Obec    je   oprávnená    vykonávať   kontrolu   hospodárenia   s   poskytnutým   finančným  

     príspevkom   podľa   ustanovenia   §  80  písm. o)  zákona  č. 448/2008  Z. z.  o  sociálnych  

     službách    v   platnom   znení   a   podľa  zákona  č. 502/2001  Z. z.  o  finančnej   kontrole     

     a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sídle Poskytovateľa služby 

     alebo na základe zaslaných dokladov. 

 

3.  Poskytovateľ  služby  je  povinný  umožniť  a  zabezpečiť povereným zamestnancom Obce  

     vstup   do  objektov,  v  ktorých  sa  poskytuje  sociálna  služba, alebo ktoré priamo súvisia      

     s predmetom kontroly,  predkladať požadované  doklady, informácie, vysvetlenia súvisiace  

     s vykonávanou kontrolou a poskytnúť požadovanú súčinnosť.  

 

4.  Obec   je  oprávnená  ukladať  opatrenia   na   odstránenie   zistených   nedostatkov   podľa   

     ustanovenia   §  80  písm. p)  zákona  č. 448/2008  Z. z.  o  sociálnych  službách  v platnom   

     znení. 

 



 

Článok VII 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Obec  za  účelom  uzatvorenia  zmluvy  o poskytovaní  opatrovateľskej  služby sa zaväzuje  

     odovzdať  Poskytovateľovi  služby  spisovú  dokumentáciu   Prijímateľa  sociálnej  služby,  

     obsahom  ktorej  je  právoplatné  rozhodnutie  o  odkázanosti  na  sociálnu  služby  a  kópia  

     posudku   o  odkázanosti   na   sociálnu  službu,  ak  tieto  doklady  neodovzdal   Prijímateľ  

     sociálnej služby priamo Poskytovateľovi služby. 

 

2.  Obec  vedie  evidenciu  fyzických  osôb  s  trvalým  pobytom   na   území   obce 

Žabokreky nad Nitrou, ktorým   je  poskytovaná sociálna  pomoc  v súlade  s ustanovením     

§  95  ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v platnom znení.  

 

3.  Poskytovateľ  služby  sa  zaväzuje  uzatvoriť  s  Prijímateľom  sociálnej  služby  zmluvu  o 

     poskytovaní sociálnej služby, predmetom ktorej bude poskytovanie opatrovateľskej služby 

     a   jeden  výtlačok   tejto  zmluvy  doručiť   Obci    do   5   dní   odo   dňa   jej   uzatvorenia   

     s  Prijímateľom sociálnej služby. 

 

4.  Poskytovateľ  služby  sa  zaväzuje  poskytovanie  opatrovateľskej  služby   zabezpečiť  ako   

     zamestnávateľ svojimi  zamestnancami v rámci uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov.  

   

5.  Poskytovateľ  služby  sa  zaväzuje,  že  Prijímateľovi  sociálnej  služby   bude   poskytovať  

     opatrovateľskú  služby v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych 

     službách  v  platnom  znení.  Súčasťou  poskytovania opatrovateľskej služby v zmysle tejto  

     zmluvy je aj poskytnutie poradenskej služby. 

 

 

Článok VIII 

Skončenie zmluvy 

 

1.  Zmluvný   vzťah   podľa   tejto   zmluvy   je   možné   ukončiť  písomnou  dohodou   oboch  

      zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy bez udania dôvodu.  

 

2.  Výpoveď  musí  byť  písomná  a musí  byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je tri    

     mesiace  a  začína  plynúť  prvým  dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola     

     doručená. 

 

3.  Obec je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť okamžite z týchto dôvodov : 

     a)  výmazom Poskytovateľa služby z registra poskytovateľov sociálnej pomoci, 

     b)  Poskytovateľ  služby  využíva   finančný   príspevok   nehospodárne  alebo  v  rozpore      

           s  účelom, na ktorý bol poskytnutý,  

     c)  Poskytovateľ  služby  neumožní   Obci   vykonanie   kontroly    úrovne   poskytovaných    

          opatrovateľských  služieb  ako  aj  kontroly  hospodárenia  s  poskytnutými  finančnými    

          príspevkami. 

 

4.  Obec  je  oprávnená  požadovať  vrátenie  poskytnutého  finančného  príspevku  resp.  jeho  

     alikvotnej časti, ak zistí dôvody uvedené v bode 3 tohto článku. 

 
 



 

IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Právne   vzťahy  výslovne  neupravené  touto zmluvou sa riadia zákonom 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,  zákonom  č. 40/1964 Zb.  

     Občiansky   zákonník    v    znení    neskorších    predpisov,   zákonom   č.   523/2004  Z. z.    

     o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  v  znení  neskorších  predpisov   a   zákonom    

     č. 583/2004 Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej   samosprávy  v   znení  neskorších  

     predpisov.  

 

2.  Akékoľvek  zmeny  a  doplnenie  tejto zmluvy je možné realizovať len formou číslovaných  

     písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

3.  Táto   zmluva   je   vyhotovená    v   dvoch   rovnopisoch,   z    ktorých    jeden   je   určený   

      pre Poskytovateľa služby a jeden pre Obec.  

 

4.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň  

      po jej zverejnení na webovej stránke Obce Žabokreky nad Nitrou.  

 

5.  V  zmysle  ustanovenia  §  47a  ods.1  zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení  

     neskorších predpisov je táto  zmluva povinne zverejňovaná. 

  

6.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto zmluvu  prečítali, jej  obsahu porozumeli a na znak   

     toho,  že  obsah  tejto  zmluvy  zodpovedá  ich  skutočnej  a  slobodnej   vôli,  ju  podpísali.  

     Zmluvné   strany  prehlasujú,  že   zmluvu   neuzatvorili  v    tiesni,   ani   za   nevýhodných  

     podmienok. 

                                

V Topoľčanch, dňa 20.06.2019       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                               _____________________________ 

  

Obec Žaboreky nad Nitrou                                                          Občianske združenie                     

         Cyril Cabadaj                                                                           SPOKOJNOSŤ 

          starosta obce                                                       v zastúpení  Mgr. Zuzana Erdélyiová 

                                                                                                               riaditeľka 


