Obec Cernina
Cernina 65
090 16 Cernina

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu – domáca opatrovateľská
služba č. xx/2018
uzatvorená v zmysle § 73 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 a § 51 Občianskeho zákonníka

medzi týmito stranami

1. Poskytovateľ: Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina
v zastúpení xxxxxxx, starostka obce
IČO: 00330388
DIČ: 2020808559
Bankové spojenie: VÚB Svidník
Číslo účtu: SK 35 0200 0000 0000 2422 3612
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Platiteľ:

Meno a priezvisko: xxxxxxxx
Dátum narodenia: xxxxxx
Adresa bydliska: Cernina č.xx, 090 16 Cernina
(ďalej len „platiteľ“)

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Cernina č. 4/2018 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu a v zmysle
§73 ods. 1 a 10 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o sociálnych službách).

I.
Zmluvné podmienky
1. Poskytovateľ sa zaviazal poskytovať sociálnu službu p. xxxxxxxx, nar.: xxxxxx,
adresa Cernina č.xx, 090 16 Cernina (ďalej len „prijímateľ“), v rozsahu uvedenom
v Zmluve č.1/2018 o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie
sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna zo dňa 31.12.2018, do doby trvania
podmienok odkázanosti na túto sociálnu službu.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel mesačného príjmu prijímateľky sociálnej služby
a 1,65 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú
osobitným predpisom nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady za opatrovateľskú službu
ale len jej časti, úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu sa zaväzuje platiť syn p.
xxxxxx, nar.: xxxxxx, trvale bytom Cernina č.xx, 090 16 Cernina, bez uvedenia
príjmu. Platiteľ sa s poskytovateľom dohodol na uzatvorení tejto zmluvy a na platení
zvyšnej časti úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby jeho matke,
xxxxxxxx.
3. V prípade, že v priebehu poskytovania sociálnej služby dôjde k zmene príjmov alebo
majetku prijímateľa, ktorému sa domáca opatrovateľská služba poskytuje, resp.
k zmene sumy úhrady za sociálnu službu, sú zmluvné strany povinné uzatvoriť
dodatok k tejto zmluve bezodkladne potom, čo bude uzatvorený dodatok k zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

II.
Spôsob platenia zvyšnej časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu
1. Platiteľ sa zaväzuje zaplatiť za prijímateľa sociálnej služby časť mesačnej úhrady za
domácu opatrovateľskú službu poskytovanú prijímateľovi najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným platobným prevodom alebo
osobne v pokladni Obecného úradu Cernina, výška úhrady bude vypočítaná na základe
skutočne poskytnutých hodín opatrovateľskej služby v danom mesiaci.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať platiteľa o skutočnej výške úhrady za daný
mesiac a o výške nezaplatenej zvyšnej časti úhrady za poskytovanie domácej
opatrovateľskej služby jeho matke xxxxxxx a to formou predpisu vzniknutej
pohľadávky.
3. Pri platbe úhrady podľa tohto článku v hotovosti do pokladne Obecného úradu
Cernina poskytovateľ vydá platiteľovi doklad o zaplatení tejto úhrady.

II.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej
služby Opatrovateľská služba - terénna č.0/2018 zo dňa 31.12.2018.
2. Platiteľ berie na vedomie, že poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby Opatrovateľská
služba - terénna č.0/2018 zo dňa 31.12.2018, ak platiteľ nezaplatí riadne a včas
dohodnutú časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu.
3. Platiteľ môže jednostranne vypovedať zmluvu ak preukáže, že mu po zaplatení časti
úhrady za sociálnu službu mesačne nezostane 1,65 násobok sumy životného minima
ustanovenej osobitným predpisom. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená zmluvnej strane.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené sa riadia ustanoveniami
príslušných právnych predpisov a príslušným VZN obce Cernina.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
a zaniká dňom skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna
č.0/2018 uzatvorenej medzi poskytovateľom obcou Cernina a prijímateľom xxxxxx,
nar.: xxxxxxx, adresa bydliska Cernina č.xx, 090 16 Cernina.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zo zmluvných
strán.
5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôkladne oboznámili a túto
zmluvu uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku alebo za inak nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Týmto prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol / bola poučený / poučená
o právach dotknutej osoby a súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom
systéme obce Cernina v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V Cernine, dňa 31.12.2018

..............................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
starostka obce

................................................
xxxxxxxxxxxxxx
platiteľ

