Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1731/2018
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 medzi:
(ďalej len „Zmluva“)

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

OBEC LÁTKY
Látky 36, 985 45
Mgr. Ľubomírom BAHLEDOM – starostom obce
00316148
2021237108
VÚB, a. s., Hriňová
SK61 0200 0000 0000 1802 1352

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Narodený:
Bytom:

Július HAZUCHA

(ďalej len „prijímateľ“ a spolu s poskytovateľom ďalej len „zmluvné strany“ alebo
jednotlivo ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na nasledovnom:
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na základe lekárskeho
posudku č. 153/2018 vypracovaného dňa 06. 02. 2018, posudku o odkázanosti na sociálnu
službu č. 1385/2018 z dňa 19. 02. 2018 vyhotoveného Obcou Látky a na základe rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu č. 1386/2018 z dňa 19. 02. 2018 vydaného Obcou Látky.
Prijímateľ sa zaväzuje sociálnu službu prijať a dodržiavať povinnosti vyplývajúce pre neho z
tejto zmluvy a zo 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 len „zákon o sociálnych službách“).
Článok II
Druh a forma poskytovanej sociálnej služby

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie vzniknutej z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi opatrovateľskú službu, a to podľa
stupňa odkázanosti č. V.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu terénnou formou.
Článok III
Rozsah poskytovanej sociálnej služby

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa vykonávať opatrovateľskú službu špecifikovanú
v ods. 2 tohto článku Zmluvy v rozsahu 5,5 hodín denne, a to v pracovných dňoch,
t. j. 121 hodín mesačne, v prípade ak bude v kalendárnom mesiaci 22 pracovných dní,
v pracovnom čase:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

2.
a)

od 7,00 do 12,30 hod.,
od 7,00 do 12,30 hod.,
od 7,00 do 12,30 hod.,
od 7,00 do 12,30 hod.,
od 7,00 do 12,30 hod.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa vykonávať nasledujúce úkony:

-

Sebaobslužné úkony:
Hygiena:
- osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela,
celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo s umytím vlasov.

-

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu:
porciovanie stravy,
obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
kŕmenie a pomoc pri pití.

-

Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva:
sprievod na toaletu,
pomoc pri vyzliekaní a obliekaní,
účelná očista po toalete,
sprievod z toalety,
podanie podložnej misy alebo močovej fľaše s následným očistením,
ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky).

-

Obliekanie a vyzliekanie:
výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
obliekanie a obúvanie,
vyzliekanie a vyzúvanie.

-

Mobilita a motorika:
sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine a schodoch),
pomoc pri vstávaní z lôžka a líhaní na lôžko,
polohovanie,
pomoc pri manipulácií s predmetmi (napr. pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

b)
-

c)
d)

-

Úkony starostlivosti o domácnosť:
nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
príprava jedla, varenie a zohrievanie jedla,
donáška jedla do domu,
umytie riadu,
bežné upratovanie v domácnosti,
obsluha bežných domácich spotrebičov,
starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
starostlivosť o lôžko,
vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
donáška uhlia, dreva, kúrenie, čistenie, vynesenie popola,
ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb
a pod.).
Základné sociálne aktivity:
sprievod na lekárske vyšetrenie,
predčítavanie pre nevidiacu osobu,
tlmočenie pre nepočujúcu fyzickú osobu,
tlmočenie pre hluchoslepú fyzickú osobu.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti s svoju domácnosť a pri
vykonávaní
základných sociálnych aktivitách:
potreba nepretržitého dohľadu.
Článok IV
Miesto poskytovania sociálnej služby
Poskytovateľ bude prijímateľovi poskytovať sociálnu službu v jeho rodinnom dome, v mieste
trvalého pobytu prijímateľa Látky 69.
Článok V
Doba poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje od 20. 03. 2018 na dobu neurčitú.
Článok VI
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby

1.

Sociálne služby uvedené v čl. III. ods. 2 tejto Zmluvy sa poskytujú za úhradu 0,50 €
za 1 hodinu, t.j. 2,75 € denne, t. j. 60,50 € mesačne. Výška úhrady za príslušný mesiac bude
vypočítaná na základe kalkulačného listu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej
neoddeliteľnou súčasťou.

2.

Prijímateľ zaplatí úhradu za poskytovanie sociálnej služby najmä poštovou poukážkou
alebo bankovým prevodom na účet Obce Látky vedený vo Všeobecnej úverovej banke
a. s., Hriňová, číslo účtu SK61 0200 0000 0000 1802 1352, variabilný symbol platby je
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca.

3.

Výška úhrady za sociálne služby je určená na základe Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Látky č. 1/2009 a dodatku č. 1 k VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

4.

Úhrada za sociálne služby sa zvyšuje na základe novelizácie Všeobecného záväzného
nariadenia Obce Látky č. 1/2009. Prijímateľ je povinný uzavrieť s poskytovateľom
z
dôvodu zvýšenia úhrady za sociálne služby dodatok k tejto Zmluve.

5.

Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, poskytovateľ a prijímateľ
tieto skutočnosti upravia dodatkom k tejto Zmluve.

6.

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za poskytovanie sociálnej
služby, prijímateľ je povinný uzavrieť s poskytovateľom dodatok k tejto Zmluve. Predmetom
dodatku bude úprava úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
VII
Skončenie poskytovania sociálnej služby

1.
1.1.

Táto zmluva môže zaniknúť:
dohodou zmluvných strán,

1.2.

výpoveďou poskytovateľa,
Poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu ak:
a.
prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy najmä
tým, že porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú
úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace,
b.
prijímateľ neuzavrie s poskytovateľom dodatok k tejto Zmluve podľa čl. VI. ods. 6
tejto Zmluvy,
c.
Obec Látky rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
1.2.1. Poskytovateľ je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu
výpovede. Zmluvu možno vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho
štvrťroka.
1.3.
Výpoveďou prijímateľa.
Výpovedná lehota je 5 kalendárnych dní; počíta sa od prvého dňa nasledujúceho po doručení
výpovede poskytovateľovi.
1.4
2.

smrťou prijímateľa.

Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosti týkajúce sa poskytovania
sociálnej služby podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo
do jeho vlastných rúk, i keď táto zásielka bude poskytovateľovi vrátená ako zásielka
prijímateľom neprevzatá.
Článok VIII
Osobitné ustanovenie

1.

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy dáva výslovný súhlas poskytovateľovi so spracúvaním
jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve a na účely tejto zmluvy, za podmienok
ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a to po dobu platnosti tejto zmluvy a že ho počas doby platnosti tejto
zmluvy nevezmem späť.
Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa a jeden pre
prijímateľa.
Prílohy tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

4.

Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené len
písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

5.

Na dôkaz toho, čo je uvedené v tejto Zmluve, pripájajú Zmluvné strany svoje podpisy
k tejto Zmluve a prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že táto Zmluva
vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, že súhlasia s jej obsahom, že Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvné prejavy sú im
dostatočne zrozumiteľné a určité a obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

V Hriňovej dňa 15. 03. 2018

V Hriňovej dňa 15. 03. 2018

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

..................................................
Mgr. Ľubomír BAHLEDA, v.r.
starosta obce

..................................................
Július Hazucha, v.r.

