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Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 

pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu 

uzatvorená podľa 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  

 

 

Zmluvné strany 

  

Poskytovateľ:            Obec Marianka 

Sídlo:                 Školská 32, 900 33 Marianka 

Štatutárny zástupca:            Ing. Dušan Statelov 

IČO:                                    00304930 

DIČ:                2020643680 

Bankové spojenie:             Prima banka, a.s. 

IBAN:                                    SK54 5600 0000 0018 0406 7002 

Právna forma:             Obec 

 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:                       Nezisková organizácia opatrovateľka 

Sídlo:                Tatranská 34 

Štatutárny zástupca:     Irina Poláková 

IČO:         421669 

DIČ:         202298514 

Bankové spojenie:                 Tatra banka a.s. 

IBAN:     SK16 1100 0000 0029 2887 4476 

    

  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spoločne aj ako “zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ uzatvára 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 (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu (ďalej len „zmluva“). 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je: 
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a) poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby a 

b) poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na 

poskytovanú opatrovateľskú službu z rozpočtu objednávateľa poskytovateľovi podľa  

§ 71 a 80 písm. l) zákona o sociálnych službách v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych 

službách,  

3. Poskytovateľ uzatvára s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby - 

opatrovateľskej služby podľa § 8 ods. 9 zákona o sociálnych službách. 

 

 

Čl. II. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní prihliadať na individuálne potreby prijímateľa 

sociálnej služby, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou, 

obcou, rešpektovať osobné ciele prijímateľa opatrovateľskej služby, jeho potreby, 

schopnosti a prihliadať na jeho zdravotný stav. 

2. Poskytovateľ predkladá objednávateľovi faktúru mesačne. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je výkaz o odpracovaných hodinách opatrovateľa podpísaný prijímateľom 

opatrovateľskej služby. Poskytovateľ vystaví faktúru do 8 dní nasledujúceho mesiaca. Cenu 

za poskytnutú službu uhradí objednávateľ na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej 

doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté alebo zákonné 

náležitosti má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi s uvedením 

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí mať náležitosti daňového 

dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom.  

3. Objednávateľ týmto poveruje spoločnosť poskytovateľa prevádzkovaním domácej 

opatrovateľskej služby u prijímateľa sociálnej služby v rozsahu uvedenom v čl. I. a II. tejto 

zmluvy. 

4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré majú vplyv na uzatvorenú zmluvu medzi poskytovateľom 

a objednávateľom, poskytovateľ je povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 

v lehote do 8 dní, odo dňa, kedy tieto nastanú.  

 

 

Čl. III. 

Úhrada objednávateľa poskytovateľovi 

 

1. Cena za službu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne: 

a) cena za poskytovanie opatrovateľskej služby v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 

16:00 hod. vo výške 7,00 EUR/hod. Objednávateľ uhrádza z tejto sumy časť ceny za 

službu v čase od 08:00 - 16:00 hod., a to vo výške 2,50  EUR/hod. Prijímateľ sociálnej 

služby uhrádza časť ceny za službu v čase od 08:00 - 16:00 hod., a to vo výške 4,00 

EUR/hod. na základe skutočne odpracovaných hodín poskytovateľom, ako aj na 

základe dohody prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa a 

b) príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 0,50€ 

2. Počas trvania platnosti tejto zmluvy nedôjde k zvýšeniu ekonomicky oprávnených             

nákladov ani u objednávateľa a ani u poskytovateľa voči prijímateľovi sociálnej služby. 
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Čl. IV. 

Spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku 

 

Objednávateľ je oprávnený podľa § 80 písm. p) a § 100 zákona o sociálnych službách: 

a) skontrolovať úroveň poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby, 

b) ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať ich plnenie. 

 

 

Čl. V. 

Dôvody zastavenia poskytovania a vrátenia poskytnutého  

finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  

na poskytovanú opatrovateľskú službu 

 

Ak poskytovateľ nepoužil finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby a/alebo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na 

poskytovanú opatrovateľskú službu na účely uvedené v tejto zmluve, objednávateľ zastaví 

poskytovanie finančného príspevku a písomne vyzve poskytovateľa na vrátenie tej časti 

finančného príspevku, ktorú poskytovateľ nepoužil na účely uvedené v tejto zmluve. 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počas ktorej bude prijímateľ sociálnej služby 

odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami.   

3. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania podmienok uvedených 

v tejto zmluve. 

4. Táto zmluva zaniká výpoveďou oboch zmluvných strán; výpovedná lehota je 30 dní a 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

5. Táto zmluva zaniká v prípade, že dôjde k zániku zmluvy medzi prijímateľom 

a poskytovateľom sociálnej služby. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva 

poskytovateľ a jeden objednávateľ. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za  

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme                  

a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

V Marianke, dňa: 06.11.2019 

 

             

 

 

           Za poskytovateľa:                                     Za objednávateľa: 

 

 

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

            Ing. Dušan Statelov                                                             Irina Poláková  

              starosta obce                                                                štatutárny zástupca                         

 obce Marianka                                                              neziskovej organizácie opatrovateľka                                                                                    


