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"~~~Zmluva o poskytovaní sociálnej služby k spisu č.6/2011 
uzatvorená ,' zmysle § 74 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona Č . 455/199 1 Zb. o živnos tenskom podnikaní v znení neskorších prcpisov 
/ďalej len zákon o " sociálnych službách "J 

Poskytovalcl,' sociálnej služby : 
MESTO KRASNO NAD KYSUCOU 

L 
Zmluvné strany: 

I . mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Zastúpené Ing. Jozefom Grapom. primátorom mesta 
I ČO:3 14072 
Bankové 
Č ís l o účtll : 

. : VÚB Čadca 

/ďalej len .. poskytovatc r·'j 

Pr ijímate!' sociálnej služby 
Meno a priezvisko: Jozef S)'kora 
Dátum narodenia 
Bvdlisko 
Císlo občianskeho preukazu. 
Cislo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: 232/201 1 
d'alej len .. prij ímater" , 

IL 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmhlvy je úprava vzájomných práva povinností zmluvných strán v zmys le zákona 
o .. soc iálnyc h službách'" 
Poskytovater sa zaväzuje poskytovať prijímatel'ovi soc iálnu službu na základe rozhodnutia 
o odkázanosti na sociá lnu službu číslo 232/2011 zo dôa 30.9.2011 a posudku o odkázanosti na 
soc iálnu službu číslo 231 /20 11 zo dría 30.9.2011 vydanýc h Mestom Krásno nad Kysucou. 
Prijímate ľ sa zaväzuje prijat' sociálnu službu a dodržiavat' povinnosti uvedené v tej to zmluve 
a v zákone o .. soc iálnych službách", 

III. 

Druh poskytovanej sociá lnej služby 

Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať nasledovnú službu : opatrova te ľs k ú službu 
/ v zmysle § 12 zákona o soc iálnych službách!. 

IV. 

Vecn)' rozsah a fo rma poskytovania sociálnej služby 



1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou fom1ou. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonáva!" nasledovné činnosti 

al odborné : 
- v zmysle Lekárskeho posudku zo dňa 20.9.2011 je odkázaný na pomoc inej osoby v 

V. stupni odkázanosti v nasledovných činnostiach 
Bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé. zisten ie obsahu obalu s potravinami a nápojmi. zistenie 
záručnej doby z obalov potravin a nápojov. dodržiavanie pitného režimu. Umiestnenie jedla na tanier. nal ialie tekutiny 
do pohára. šálky a schopnosť ich prenesenia. Úprava jedla a tekutín pred konzumáciou. rozdelenie potravy na menšie 
kúsky. rozpoznanie teploty jedla a nápojov. 
Dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženie prijímanej potravy. permanentná kontrola 
a pomoc pri vyprázdr'lovaní močového mechúra a hrubého čreva. manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení 
a zabránenie jeho znečisteni u. zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva. účelná 
očista po vyprázdnení močového mechúra a hrubého čreva. 
Presun na toaletu z toalety. vymena hygienických vložiek a plienok. 
Umytie rúk. nôh. tváre. podpazušia. vonkajších pohlavných orgánov. česanie vlasov. umývanie a úprava vlasov. 
Vykonanie celkového kúpera. utieranie sa a krémovanie. príprava pomôcok na holenie a oholenie sa. 
Obúvanie. vyzúvanie : je odkázaný na pomoc inej osoby 
Obliekanie a vyzliekanie odevu; je odkázaný na pomoc inej osoby 
Osobná hygiena: čistenie , strihania alebo opilovanie nechtov na rukách, čistenie. strihanie alebo opilovanie nechtov na 
nohách. 
Rozpoznanie správneho lieku. správnej dávky a príprav lieku. pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí 
Státie a v~držanie v stoji aspor'110 minút. prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou. 
\ ' ~ stup a zostup po schodov s pomocou inej fyzickej osoby. 
Chôdza a spoň 50 krokov bez pomoci. s možnost'ou použitia pomôcok barla. palica. chod it ko. G-aparát. alebo pohyb 
s \ ozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci. 
Orientovanie sa v neznámom prostredí. orientovanie sa v cestnej premávke. 

bI obslužné 
- v zmysle Sociálneho posudku zo dňa 20.9.2011 je odkázaný na : 

Bežné upratovanie v domácnosti , sprievod na lekárske vyšetrenie a sprievod na vybavenie úradných záležitostí. 
I vykonajú rodinní príslušnícil 

cl ďalšie činnosti: 
- v zmysle Sociálneho posudku zo dňa 20.9.2011 je odkázaný na: 

Donáška obeda. príprava jedla, dodržiavanie pitného režimu . umytie riadu, obsluha bežných domácich spotrebičov. 
pranie. žehlenie bielizne. 
I vykonajú rodinní príslušnícil 

3. Sociá lnym šetrením a dohodou s rodi nnými príslušníkmi prijímateľ služby vyžaduje poskytovať 
sociálnu službu v rozsahu 4 hodín denne. 

V. 

Deň začatia a miesto poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa začína poskytovať od 01.10.20 ll. 
2. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitú dobu. 

VI. 

Miesto poskytovania sociálnej služby 



časť 

bude poskytova!" občanovi v mieste jeho trvalého pobytu. na adrese: 
02302 Krásno nad Kysucou. 

VII . 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l Sociálne služby uvedené v č l. II I. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 72 EUR 
mesačne a to v zmys le VZN č. 3812009 Mesta Krásno nad Kysucou zo dňa 6.2.2009 o spôsobe 
určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovaterskú službu. 

2 Mesačná výška úhrady bude stanovená vo výpočtovom li ste. ktorý je súčast'ou tejto zmluvy. a 
to podra skutočne poskytnutej sociálnej služby. 

3 Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímaterovi zostať mesačne zjeho príjmu 
naj menej 1.3 násobok životného minima pre jednu plnoletú osobu FO ustanovenej osobitným 
predpisom I ďalej len suma ZM/. 

• 
V prípade. že prijimatera služby je ni žší alebo sa rovná sume ZMo prijímater sociálnej služby 
ll hradu neplatí. 

) V prípade. že príjem prijímateľa sociálnej služby je vyšš í ako je suma ZM. ale nepostačuje na 
uplatenie určenej úhrady. prijímateľ platí len časť úhrady. 

6 Prijímate!" služby je povinný zaplati" úhradu za skutočne poskytnutú sociá lnu službu do konca 
kalendárneho mesiaca v ktorom mu bola služba poskytnutá. najneskôr do 15. dľ1.a 

\ nasledujúcom ka lendárnom mesiaci v hotovosti v pokladni MsÚ. 

VIII. 

Podmienky Z\'yšovania sumy úhrady za sociálnu službu 

Prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli. že ak sa zmenia sk utoč nosti rozhodujúce 
na u rčenie úhrady za sociálnu službu. sú povinní uzatvoril" dodatok k zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby v zmysle § 74 odsl. 12 zákona o sociálnych službách. 

IX. 

Dôvody odstúpenia od zmluv)' 

l. Prijímater môže jednostranne vypovedať zm luvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek. aj 
bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto pripade okamžitá. 

2. Poskytova te l' môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní soc iálnej služby, ak : 
aJ prijímate ľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tej to zmluve 
bI prijímateľ hru bo porušuje dobré mravy. ktoré narúšajú občianske spolužitie 
cl prijímater nezaplatí úhradu za soc iálnu službu uvedené v čl. VII. tejto zmluvy 
dl prijímate!" neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní soc iálnej služby v zmysle čl. VIII. tejto 

zmluvy 

J. Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zm luvy je povinný doručiť prijímateľovi písomnú 



výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 
4. Mesto Krásno nad Kysucou rozhodne o zániku odkázanosti na soc iálnu s lužbu 

X. 

Suma nezaplatenej úhrady za sociá lnu službu 

l. Suma nezaplatenej úhrady za soc iál nu službu podľa § 73 odst. 13 zákona o soc iálnych službách 
predstavuje ... O .. . eur mesačne. 
j uvádza sa výška nedoplatku pri č iastočnej úhrade, pri plnej úhrade sa uvádza Ol 

2. Ak prijímateľ soc iálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje naplatenie úhrady za 
sociálnu s lužbu. môže túto úhradu alebo jej čast" p lat i ť aj iná osoba. 

3. Ak prijímateľovi soc iálnej služby nevznikne povinnost" plati t' úhradu za soc iálnu službu alebo 
čast" a táto nevznikne ani rodičom alebo det"om a prij ímateľ sociálnej služby zomrie. 
nezaplatená časf je pohľadávka poskytovateľa sociálnej s lužby, ktorá sa up l a tň uje v dedičskom 
konaní. 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

1 Ostatné práva a povinnosti zmluvn)'ch strán. ktoré ni e sú upravené v tej to zmluve sa riad ia 
ustanoveniami Obči anskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR. 

2 Zm luva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho l obdrží prijímateľ a 1 
poskytovateľ. 

3 Zmeny a dop lnky k tejto zmluve je možné vykonat" iba formou písomného dodat ku. 
4 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
5 Prij ímate ľ soc iálnej služby súhlasí so spracovaním osobnýc h údajov uvedených v tejto 

zmluve v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi sov. 

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasuj ú, že sa s obsahom zmluvy pre j ej pod pisom oboznámili 
a že zmluvu nepodpisujú v ti esni. za nevýhodných podmienok, al e na zákl ade slobodnej 
vôle. 

V Krásne nad Kysucou. dňa 30.9.2011 

MESTO 
KRÁSNO NAD KYSUCOU 

Ing. Jozef Grapa 
primátor mesta 

prijímateľ sociálnej služby 
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