Obec Cernina, Cernina 65,
09016 Cernina

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za
poskytovanie sociálnej služby
Opatrovateľská služba – terénna
Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Obec Cernina

sídlo: Cernina 65, 090 16 Cernina
štatutárny zástupca: Ing. Helena Madzinová, starostka obce
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Svidník,
IBAN: SK 35 0200 0000 0000 2422 3612
IČO: 00330388
DIČ: 2020808559
(ďalej len „poskytovateľ)
a
Prijímateľ:

meno, priezvisko: xxxxxxxxxx
adresa bydliska: Cernina č. xx, 090 16 Cernina
dátum narodenia: xx.xx.xxxx
rodné číslo: xxxxxx/xxxx
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú
túto zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby v súlade so zákonom 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 ) podľa § 72 ods. 2, § 74 a § 80 písm. h) bod 1., v zmysle VZN obce Cernina č.
4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Cernina (ďalej len VZN) a v súlade s § 51 Občianskeho zákonníka
o poskytovaní opatrovateľskej služby za dohodnutých podmienok.

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby
v zmysle §41 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.

2. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pani xxxxxxxxxxxx, nar.:
xx.xx.xxxx, trvalé bydlisko Cernina č. xx, sociálnu službu, a to na základe Rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu č. xxxxxxxxxxx zo dňa xx.xx.xxxx, ktoré nadobudlo
platnosť dňa xx.xx.xxxx a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu č. xxxxxxxxx zo dňa
xx.xx.xxxx vydaných obcou Cernina.
3. Zmluva bližšie upravuje vzájomné vzťahy účastníkov pri poskytovaní sociálnej služby,
rozsah a podmienky jej poskytovania, úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a platenia, práva a povinnosti zúčastnených strán a podmienky skončenia zmluvného
vzťahu.

Článok III.
Druh sociálnej služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorou je poskytovanie domácej
opatrovateľskej služby ( ďalej len „opatrovateľská služba“), nakoľko prijímateľ je podľa
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu č. xxxxxxxxxx zo dňa xx.xx.xxxx vydaného
poskytovateľom, odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je xx.
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.

Článok IV.
Rozsah opatrovateľskej služby
Poskytovateľ je povinný vykonávať pre prijímateľa tieto činnosti:
A. pri úkonoch sebaobsluhy:
a) Hygiena
1. osobná hygiena
 hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie,
česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,
aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
 hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
(celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo sprchovacom kúte).
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití.
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety.
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie.
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie – čiastočne,
4. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
B. pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla domov,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích

telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady
platieb).
C. pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:
a) sprievod
 na lekárske vyšetrenie,
 na vybavenie úradných záležitostí.

Článok V.
Forma a miesto poskytovania opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa §13 ods. 1 a 3 zákona o sociálnych službách
terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí alebo domácom prostredí
prijímateľa sociálnej služby.
2. Poskytovateľ bude opatrovateľskú službu poskytovať prijímateľovi v rodinnom dome č.
xx obce Cernina.
3. Prijímateľ v záujme realizácie dohodnutých služieb umožní zamestnancovi
poskytovateľa vstup do priestorov svojho rodinného domu.

Článok VI.
Čas poskytovania opatrovateľskej služby, deň začatia poskytovania
opatrovateľskej služby a rozsah opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba bude poskytovaná denne v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod.
do 15:30 hod., v mimopracovnom čase, sobotu, nedeľu a vo sviatky sa opatrovateľská
služba neposkytuje.
2. Začiatok poskytovania opatrovateľskej služby je dohodnutý na 01.01.2019.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas splnenia podmienok na poskytovanie
sociálnej služby.
4. Pri hospitalizácií, pri umiestnení do zariadení sociálnych služieb alebo pri prerušení
poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ povinný
písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenie.

VII.
Suma úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob určenia sumy za
opatrovateľskú službu a spôsob jej platenia
1. Poskytovateľ určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením obce Cernina č. 4/2018 zo dňa 30.12.2018 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby.
2. Cena za každú začatú hodinu poskytovania opatrovateľskej služby je:
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Cernina
 čas a doba poskytovania výšky úhrady občana za 1 hodinu domácej
opatrovateľskej služby
07:30 hod. – 15:30 hod. – 0,80 €,
16:00 hod. – 07:00 hod. – 3,00 €.
b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci Cernina
 čas a doba poskytovania výšky úhrady občana za 1 hodinu domácej
opatrovateľskej služby
07:30 hod. – 15:30 hod. – 3,00 €,
16:00 hod. – 07:00 hod. – 3,50 €.
3. Poskytovateľ určuje sumu úhrady v prepočte na počet hodín denne a počet
odpracovaných dní v mesiaci, čo predstavuje 6,00 €/deň a za:
 19 pracovných dní – 114,00 €;
 20 pracovných dní – 120,00 €;
 21 pracovných dní – 126,00 €;
 22 pracovných dní – 132,00 €;
 23 pracovných dní – 138,00 €.
3. Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu zohľadňuje ochranu príjmu
prijímateľa sociálnej služby mesačne, ktorému z príjmu musí zostať najmenej 1,65
násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným
predpisom.
4. Mesačnú úhradu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa majú služby poskytovať je
povinný prijímateľ uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci a to:
 v hotovosti do pokladne poskytovateľa formou príjmového dokladu,
 prevodom na účet poskytovateľa; č.ú.: SK 35 0200 0000 0000 2422 3612
5. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje
najneskôr v konaní o dedičstve.
6. Poskytovateľ má právo zmeniť výšku úhrady za poskytované sociálne služby, ak sa
zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Poskytovateľ
a prijímateľ sociálnej služby sú povinní o tom uzatvoriť písomný dodatok k tejto
zmluve.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti prijímateľa:

prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje
realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť,
aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu
a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti,

prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v dohodnutej výške

a v termíne splatnosti,

prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do ôsmych dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu,

prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu
a majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu,

prijímateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zúčastniť sa posúdenia
zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom
lekárom podľa zákona o sociálnych službách.
2. Práva a povinnosti poskytovateľa:

poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa,
aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností, poskytovať sociálnu službu
na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinnou, obcou a komunitou pri utváraní
podmienok na zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v jeho prirodzenom prostredí,

poverený zamestnanec poskytovateľa má právo vstúpiť do obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa poskytuje
služba, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo
majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo
ochranu ich majetku,

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.

Článok IX.
Skončenie poskytovania sociálnej služby
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká:

smrťou opatrovaného,

dohodou zmluvných strán,

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,

jednostrannou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby ak:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy (neslušné správanie sa,
urážky a pod.) alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a to ani
v dodatočne určenej lehote, ktorá nebude kratšia ako 10 dní,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve,
c) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

Článok X.
Osobitné ustanovenia
1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na základe
vopred podanej písomnej žiadosti poskytovateľovi. V prípade náhlej hospitalizácie sa
žiadosť o prerušenie môže podať bezprostredne po jej skončení a návrate prijímateľa
do domáceho prostredia.
2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za
opatrovateľskú službu.
3. Prijímateľ dáva poskytovateľovi v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane osobitných kategórií
na účely poskytovania sociálnej služby až do jeho odvolania, najneskoršie do dňa
ukončenia jej poskytovania.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia
prijímateľ, poskytovateľ a zamestnanec poskytovateľa.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len číslovaným písomným
dodatkom so súhlasom oboch strán, ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy alebo ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie úhrady za
poskytovanú sociálnu službu.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia platným zákonom
o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a VZN poskytovateľa.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle poskytovateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa
oboznámili a porozumeli mu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Cernine, dňa 28.12.2018

.............................................
podpis prijímateľa

...................................
podpis poskytovateľa
xxxxxxxxxxxxxx
starostka obce

1. osobná
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Č

