
 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

Opatrovate ľská služba –v domácom prostredí prijímate ľa 

/ uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách / 

Zmluvné strany: 

 

Poskytovate ľ:     Obec Nová Ľubov ňa 

sídlo                      065 11 Nová Ľubov ňa č. 102 

zastúpenie             Stanislav Turlík - starosta obce 

Bankové spojenie  VÚB Stará Ľubov ňa 

Číslo účtu  12428602/0200 

IČO  00330086 

DIČ  2020698735 

 
Prijímate ľ (klient):   Anna Štelmachová 

adresa       Nová Ľubov ňa č. 2    

dátum narodenia       26.2.1928 

rodné číslo                              

 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

1. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy poskytuje sociálnu službu – opatrovate ľskú 
službu  v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách. 

2. Rozhodnutím starostu obce 1/2011 č.j. S2011/00006 zo dňa 18.2.2011 bolo 
rozhodnuté o odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu – opatrovate ľskú 
službu v domácom prostredí prijímate ľa. 

 

Čl. II 



Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej 
služby a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle § 41 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

2. Prijímateľ spĺňa podmienky poskytovania opatrovateľskej služby podľa § 41 
zákona o sociálnych službách. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené 
v tejto zmluve a zákone o sociálnych službách. 

 

Čl. III 

Druh a forma sociálnej služby 

1. Druh sociálnej služby: 

o opatrovateľská služba – sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (podľa § 
12 ods. 1 písm. c) bod 2. zákona o sociálnych službách) 

2. Forma sociálnej služby: 

o v domácom prostredí prijímateľa  

 

Čl. IV 

Vecný rozsah sociálnej služby 

Sociálna služba sa bude poskytovať prijímateľovi  4,0 hodiny  denne v nasledovnom 
rozsahu úkonov: 

1.  Sebaobslužné úkony v nasledovnom rozsahu 
           - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela  
         - hygienická starostlivosť o celé telo v sprche raz týždenne  
         - kŕmenie a pomoc pri pití 
        - nasadenie a výmena plienky 
         - obliekanie, obúvanie 
          - vyzliekanie, vyzúvanie 
         - polohovanie, premiestňovanie z lôžka na vozík a späť  
      - obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby  

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť v nasledovnom rozsahu: 



       - zohrievanie jedla 
          - donáška jedla do domu  
       - umytie riadu 
       - obsluha bežných domácich spotrebičov 
       - starostlivosť o lôžko, ustlanie, v prípade potreby výmena posteľného prádla   

      3. Základné sociálne aktivity v nasledovnom rozsahu:  
        - sprievod na lekárske vyšetrenie 

      4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   
vykonávaní základných sociálnych aktivít   
       - potreba dohľadu v určenom  čase 
  
 
 

Čl. V 

Čas poskytovania sociálnej služby 

 

1. Poskytovanie sociálnej v rozsahu 4 hodiny denne  formou „Dobrovoľníckej 
činnosti“ začína dňom 1.5.2011 a služba bude poskytovaná denne v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

2. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú do 30.9.2011.  

3. Pri hospitalizácii, pri umiestnení do zariadení sociálnych služieb alebo pri 
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 15 dní je 
prijímateľ povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie. 

4. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti v práci zo strany opatrovateľky, si 
prijímateľ opatrovateľskej služby zabezpečí opatrovanie prostredníctvom rodiny.  

 

Čl. VI 

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

Sociálna služba – opatrovateľská služba sa bude poskytovať v byte prijímateľa Nová 
Ľubov ňa č. 2. Prijímateľ v záujme realizácie dohodnutých služieb umožní 
zamestnancovi poskytovateľa vstup do priestorov svojho bytu – domácnosti. 

 



Čl. VII 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob ur čenia a platobné podmienky 

Klient za opatrovateľskú službu formou „Dobrovoľníckej činnosti“ neplatí žiadny 
poplatok. 

Čl. VIII 

Ukon čenie zmluvy a dôvody odstúpenie od zmluvy 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká  

               

1. uplynutím doby určitej 

2. dohodou zmluvných strán, 

3. jednostrannou výpoveďou prijímateľa sociálnej služby, a to kedykoľvek aj 
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 

4. smrťou prijímateľa 

5. jednostrannou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby ak : 

1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy (najmä: 
neslušné správanie sa, urážky a pod.) alebo nezaplatí dohodnutú 
úhradu za sociálnu službu, a to ani v dodatočne určenej lehote,  

2. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve v zmysle čl. 
VII ods. 5 zmluvy, 

3. obec rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu. 

      Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho   
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

Čl. IX 

Práva a povinnosti ú častníkov 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do 
ôsmich kalendárnych dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie 
odkázanosti na sociálnu službu . 

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce (poskytovateľa) osvedčiť 
skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote 
do ôsmich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve neurčí dlhšiu 



lehotu. Ak prijímateľ nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne sa o zániku 
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento 
následok upozornená. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce (poskytovateľa) zúčastniť sa 
posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v 
termíne určenom lekárom. Ak sa prijímateľ tohto posúdenia nezúčastní, správny 
orgán rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 
vyhotovenia a prijímateľ 1 vyhotovenie. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými 
stranami. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 29.4.2011 

 

 

 

Anna Štelmachová                                                                                Stanislav Turlík 

prijímateľ sociálnej služby                                                                    starosta obce 

 

 

 



 
 


