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ZMLUVA

w r r V

O ZABEZPECENI POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUZBY

podľa § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a dophiení zákona
c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podníkaní v znenÍ neskorsích predpisov

v

Názov: Obec POPROC
Y

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
V,

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
v

ICO: 00 324 639
Číslo účtu: 0404770001/5600, Prima banka Slovensko. a.s.
Kontakt: 055/4668171, sekretariat@poproc.sk

ďalej len "poskyíovateľ sociálnej služby"

a

Názov: ObecJASOV

Zastúpená: Ing. Gabrielom Nagyom, starostom obce
Sídlo: Námestie sv. Floriána 1,044 23 Jasov

v

ICO: 00 324 264
Číslo účtu: 0430426001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
Kontakt: 055/4664106

ďalej len "obec trvalého pobytu prijímateľa"

uzatvárajú táto zmluvu o zabezpečení poskytovania socíálnej služby

v

a.i

Prcdmct zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania
sociálnej služby medzi zmluvnými stranami v súlade s § 8 ods. 8 2ákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách ao zmene adoplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskoreích predpisov. <.'
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1. Obec trvalého pobytu prijímateľa vrozsahu svojej pôsobnosti ana základe výberu
poskytovateľa sociálnej služby žiadateťom tymto zabezpečuje poskytovanie sociálnej
sluzby vzariadení pre seniorov u postytovateľa - Domov dôchodcov Poproč,
Obchoäná 73, ktorý zriadila Obec PoproČ pre fyzickú osobu:



\

\
p. Imricha Horňáka,
nar.

trvale bytom Jasov č. 432 (ďalej len prijímateľ sociálnej služby)

ato na základe žiadosti doručenej Obci Poproč dňa 14.3.2013, vedenej pod sp. zn.
Obce Jasov č. 232/2013 a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu vzariadem pre seniorov, vydaného Obcou Jasov, sp. zn.: 83/2013 zo dna
6.3.2013.

2. Poskytovateľ sociáhiej služby sa zaväzuje, že v mesiaci marec 2013 začne
prijímateľovi sociálnej služby p. Imrichovi Horäákovi, nar. ŕrvale

bytom Jasov í. 432 poskytovať sociálnu službu vzariadení pre seniorov ato
v rozsahu: celodenne.

3. Poskytovateľ sociáhiej služby sa zaväzuje v lehote do 31.3.2013 uzatvoriť
sprijímateľom sociáhiej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
uvedenej v bode 2 tohto článku zmluvy na dobu neurčitú.

ä.m
Povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať sociálnu službu vsúlade so
zákonom Č. 448/2008 Z. z..

2. PoskytovateF sociálnej služby sa zaväzuje urciť sumu úhrady za poskytovanú sociálnu
službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. ako aj platnym a účinným Všeobecne
záväzným nariadením obce Poproc č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby a Dodatku
č. 1 k Všeobecne záväznánu nariadeniu obce Poproč Č. 1/2012 o úhradách za sociálne
služby prijatých podTa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z..

3. Poskytovateľ sociábiej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci trvalého
pobytu prijímateľa zmenu poskytovania sociáhiej služby alebo skončenie
poskytovania sociáhiej shižby z dôvodu uvedeného v § 74 odseku 14 písm. c) zák. Č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách aozmene adophiení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorsích predpisov a priložiť zoznam
prijímateľov sociáhiej služby, a to najneskôr tri mesiace prcd predpokladaným dňom
zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania sociálnej služby.
Túto povinnosť má poskytovateľ sociálnej služby aj voči prijímateľovi sociálnej
služby, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovam sociáhiej služby na urcitý čas.
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4. Ak poskytovateľ sociáhiej služby skončí poskytovanie sociálnej sluzby bez právneho
nástupníctva na základe rozhodnutia vyšŠieho územného celku o yýmaze
poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo vyšší územný celok vymaže
poskytovateFa sociábiej služby podl'a § 68 ods. 2 písm. d) zák. č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnem zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikam v znení neskorších predpisov pred uplynutím času trvania poskytovania
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sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec trvalého
pobytu prijímateľa sociálnej sluŽby zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby.í

v

CLIV

Doba trvania zmluvy

Táto zmluvaje uzatvorená na dobu neurčitú.

v

CLV

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká

1. smrťou prijímateľa sociálnej služby,
2. ukonČením poskytovania sociálnej služby prijunateľovi sociáhiej služby

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.,
3. zánikom poskytovateľa sociálnej služby,
5. zánikom oprávnema poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociáhie

služby podľa zákona c. 448/2008 Z. z..

v

CLVI
Závereíné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť iba na základe písomného dodaťtai podpísaného oboma
zmluvn^mi stranami.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámíli a súhlasia sjej obsahom, čo
potvrdzujú svojím podpisom.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana
obdržíjedno vyhotovenie.

V Jasove, dňa .H-..^:^!^ VPoproči,dňa 19.3.20 ^' sssan
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Ing. GaKriel ^gy g. Stefan JaklôVský
starosta obc starosta obce
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