
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, 946 03  Kolárovo 
 
Vybavuje: Mgr.Silvia Mechurová     
Číslo zmluvy: 50/2011                                                         v Kolárove, dňa 22.09.2011  
 
 
 

I. Zmluvné strany: 
 
 
 
Poskytovateľ sociálnej služby:  
                                                         
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo zastúpený: 
PaedDr. László Kulich /ďalej len „poskytovateľ“/ 

a 
 
 
  
Prijímateľ sociálnej služby: 
 

Mária Bagitová                                     13.04.1928 
...........................................................................    nar. ................................................................, 
 
                 Kolárovo, Partizánska 5          
bytom .......................................................................................................................................... 
/ďalej len „prijímateľ“/ 
 
 
 
 
 

uzatvárajú  
Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb 

 
 
 

II.  Predmet zmluvy: 
 
Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona NR SR č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 35, § 40 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Kolárovo č. 03/2011 o  rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o 
úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári  
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo účinného odo dňa 01.04.2011. 
Poskytovateľ sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym orgánom. Prijímateľ sa 
zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone 
o sociálnych službách. 
 
 



 
III.  Druh sociálnej služby: 

 
Poskytovateľ poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v platnom znení § 12 ods.1 pís.c/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku:  
1.Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek: 
Sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov  
 
 
 

IV.  Forma poskytovania sociálnej služby: 
 
Sociálna služba v zariadení pre seniorov sa poskytuje formou pobytovou ako celoročná 
sociálna služba.  
 
 
 
 

V. Rozsah sociálnej služby: 
 
Poskytovateľ  je povinný v zariadení pre seniorov vykonávať odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti, ktorými sú: 
1/ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby : pomoc pri stravovaní a pití, 
vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva, pomoc pri osobnej hygiene a kúpeli, pri 
vyzliekaní a obliekaní, pri zmene polohy a pohybe, pri orientácii a dodržiavaní liečebného 
režimu  
2/ sociálne poradenstvo: základné sociálne poradenstvo 
3/ sociálna rehabilitácia: podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti rozvojom 
a nácvikom zručností, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe a základných sociálnych 
aktivitách. 
4/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: poradenstvo pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, vypisovaní 
tlačív a iných písomností v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme obyvateľa  
5/ ošetrovateľská starostlivosť: zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej 
starostlivosti 
6/ ubytovanie: poskytovanie bývania v obytnej miestnosti, jeho vybavenia a príslušenstva, 
užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecného plnenia spojeného s ubytovaním. 
7/ stravovanie: poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na 
vek a zdravotný stav klienta 
8/ upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
9/ osobné vybavenie: šatstvo, obuv a hygienické potreby, ak si tieto klient nemôže 
zabezpečiť sám. 
10/ výdaj a donáška stravy: ak je klient odkázaný na donášku stravy 
11/ vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a celkového kúpeľa 
12/ úschova cenných vecí 
13/ záujmová činnosť 
14/ požičiavanie pomôcok 



 
 
 
 

VI.  Doba trvania a podmienky plnenia zmluvy: 
 
 
a/ Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 26.09.2011. 
b/ Čas poskytovania sociálnej služby:  na dobu neurčitú   
c/ Miesto poskytovania sociálnej služby: Kolárovo, Partizánska 15-17 
d/ V ZPS a DS Kolárovo sa platí úhrada za ubytovanie, stravovanie a služby podľa príjmu 
a majetku klienta. 
e/ Cena za poskytované sociálne služby a výška úhrady mesačne a spôsob úhrady je 
stanovený podľa VZN mesta Kolárovo č. 03/2011 účinného od 1.4.2011 a je uvedený 
v prílohe k tejto zmluve. 
f/ Podrobnosti o stravovaní klienta, typ poskytovanej stravy a jej rozsah sú dohodnuté 
v dohode o odoberaní jedál.  
g/ Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti je určená podľa stupňa odkázanosti 
klienta uvedeného v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 
h/ V cene za poskytované sociálne služby nie sú zahrnuté náklady klienta na lieky a iný 
zdravotný a hygienický materiál. 
i/ Zmluva je uzatvorená podľa dohody zmluvných strán na dobu neurčitú. 
j/ Doba trvania zmluvy je podmienená dodržiavaním všetkých ustanovení zmluvy a ďalších 
noriem platných pre zariadenie. 
k/ Ukončením platnosti zmluvy nezanikajú vzájomné práva a povinnosti, záväzky 
a pohľadávky oboch zmluvných strán 
 
 
 
 
 

VII.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1/ Poskytovateľ je povinný v stanovený deň nástupu začať s poskytovaním sociálnej služby. 
2/ Poskytovateľ je povinný vytvoriť klientovi nevyhnutné podmienky na účelné poskytovanie 
služieb, zoznámiť ho s vnútornými predpismi a pravidlami, vykonať poučenie o požiarnych, 
bezpečnostných a prevádzkových predpisoch. 
3/ Prijímateľ je povinný dodržiavať všetky vnútorné predpisy a platné normy, užívať zverené 
predmety a veci hospodárne a chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením.  
4/ Prijímateľ je povinný riadiť sa pokynmi službukonajúceho pracovníka zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII.  Prerušenie a skončenie poskytovania sociálnych služieb 
 
1/ Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné 
činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za 
ubytovanie. 
2/ Prijímateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu, 
výpovedná lehota v tomto prípade nie je dlhšia ako 30 dní. 
3/ Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu s uvedením dôvodu ak:  
-prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, hrubo porušuje dobré 
mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo neplatí dohodnutú úhradu za čas dlhší ako 3 
mesiace 
-prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve, ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na 
určenie úhrady 
-prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená a zotrvanie na tejto zmluve by pre 
poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu 
-obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu 
4/ Ak zmluvu jednostranne vypovie poskytovateľ výpovedná lehota nie je kratšia ako 30 dní.  

 
 
 
 
IX.  Záverečné ustanovenia 

 
1/ Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú tie dohodnuté v dodatku 
k tejto zmluve. 
2/ Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu povinne sa 
uzatvorí dodatok k tejto zmluve.  
3/ Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy, súhlasia 
s ňou  a skutočnosti uvedené v tejto zmluve zodpovedajú ich slobodnej vôli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................    ........................................................ 
Podpis klienta       Podpis poskytovateľa  
       


