
Š-44/2013 

Z M L U V A 
 

O ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 
podľa § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

 

 

Názov:   Obec  POPROČ 

Zastúpená:  Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce 

Sídlo:   Školská 2, 044 24  Poproč 

IČO:   00 324 639 

Číslo účtu:   

Kontakt:  055/4668171, sekretariat@poproc.sk 

 

 

ďalej len „poskytovateľ sociálnej služby“ 

 

a 

 

Názov:   Obec  VYŠNÝ MEDZEV 

Zastúpená:  Ing. Róbertom Nálepkom, starostom obce 

Sídlo:   Hrdinov SNP 152, 044 25  Medzev 

IČO:   31 309 411 

Číslo účtu:   

Kontakt:  055/4667607, obec@vysnymedzev.sk 

 

 

ďalej len „obec trvalého pobytu prijímateľa“ 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov pri zabezpečení poskytovania 

sociálnej služby medzi zmluvnými stranami v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. II 

 

1. Obec trvalého pobytu prijímateľa v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe výberu 

poskytovateľa sociálnej služby žiadateľom  týmto zabezpečuje poskytovanie sociálnej 



služby v zariadení pre seniorov u poskytovateľa – Domov dôchodcov Poproč, 

Obchodná 73, ktorého zriadila  obec Poproč pre fyzickú osobu: 

 

p. Jolanu Kleinovú, 

nar.  

trvale bytom Vyšný Medzev, (ďalej len prijímateľ sociálnej služby)  

 

a to na základe  žiadosti doručenej obci Poproč dňa 14.1.2013,  vedenej pod sp. zn. : 

Ev-28/2013  a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na  sociálnu službu 

v zariadení pre seniorov, vydaného obcou Vyšný Medzev,   sp. zn.: 529/2012,  zo dňa  

19.12.2012 

 

2. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že v mesiaci január 2013 začne    

prijímateľovi sociálnej služby p. Jolane Kleinovej, nar., trvale bytom Vyšný 

Medzev, poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov a to v rozsahu : 

celodenne.   

 

3. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje v lehote do 31.1.2013  uzatvoriť  

s prijímateľom sociálnej služby  písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby  

uvedenej v bode 2 tohto článku zmluvy na dobu neurčitú.   

 

 

 

Čl. III 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať sociálnu službu v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z. z.. 

 

2. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje určiť sumu úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. ako aj platným a účinným Všeobecne 

záväzným nariadením obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby a Dodatku 

č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne 

služby prijatých podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.. 

 

 

3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci trvalého 

pobytu prijímateľa zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie 

poskytovania sociálnej služby z dôvodu uvedeného v § 74 odseku 14 písm. c) zák. č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a priložiť zoznam 

prijímateľov sociálnej služby, a to najneskôr tri mesiace pred 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 poskytovaní sociálnej služby na určitý čas. 

  

4. Ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho 

nástupníctva na základe rozhodnutia vyššieho územného celku o výmaze  

poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo vyšší územný celok vymaže  

poskytovateľa sociálnej služby podľa § 68 ods. 2 písm. d) zák. č. 448/2008 Z. z. 



o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov pred uplynutím času trvania poskytovania 

sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec trvalého 

pobytu prijímateľa sociálnej služby zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby. 

 

 

Čl. IV 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

 

 

 

Čl. V 

Zánik zmluvy 

 

1.  Táto zmluva zaniká 

 

1. smrťou prijímateľa sociálnej služby, 

2. ukončením poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., 

3. zánikom poskytovateľa sociálnej služby, 

5. zánikom oprávnenia poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálne 

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

 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu je možné meniť iba na základe písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami.  

 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a súhlasia s jej obsahom, čo 

potvrdzujú svojím podpisom.  

 

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

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

Vo Vyšnom Medzeve, dňa ...........................  V Poproči, dňa 15.1.2013 

 

 

 

 

 

...................................................    .................................................. 

               Ing. Róbert Nálepka              Ing. Štefan Jaklovský 

       starosta obce                                                                    starosta obce                                                                                     


