ZMLUVA
o platení úhrady za sociálnu službu uzavretá podľa § 73 ods. 10 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“)

ZMLUVNÉ STRANY:
1. Poskytovateľ sociálnej služby: Vision plus, n.o
zastúpený:
PhDr. Ján Perduk, riaditeľ
sídlo:
Ku potoku 5, Košice
IČO:
45740003
číslo účtu:
2926888487/ 1100
IBAN:
SK22 1100 0000 0029 2688 8487
(ďalej len „poskytovateľ“)
2. Prijímateľ sociálnej služby :
dátum narodenia :
adresa pobytu :
(ďalej len „prijímateľ“)
3. Meno :
( osoba, ktorá platí úhradu za sociálnu službu, resp jej časť )
Čl. I
ROZSAH A FORMA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.

Prijímateľovi sociálnej služby: ......................................................... sa na základe Zmluvy
o poskytovaní služby uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 74 zákona
o sociálnych službách zo dňa .......................... poskytuje sociálna služba
v špecializovanom zariadení podľa § 39 zákona č. 448/ 2008 Z.z. sociálnych službách
v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/.

2.

Poskytovateľ sociálnej služby sa zaviazal poskytovať sociálnu službu v zariadení Vision
plus, n.o., na Člnkovej ulici 26 v Košiciach v rozsahu:
a)
b)
c)

3.
4.

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť,
obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
ďalšie činnosti: poskytovateľ sa zaväzuje utvárať podmienky na úschovu cenných
vecí, zabezpečovať záujmovú činnosť, pracovnú terapiu.

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje pobytovou celoročnou formou.4.
Sociálna služba sa poskytuje od: ......................... .
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Čl. II
ÚHRADA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s §73
ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. , z dôvodu, že jeho príjem je nižší , resp. sa rovná sume
ustanovenej v § 73 ods. 6 zákona č.48/2008 Z. z.
2. Podľa § 73 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. ak podľa § 73 odsekov 1 až 5 zákona
č.448/2008 Z.z. nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného
minima ustanovenej osobitným predpisom - zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime
v znení neskorších predpisov. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej
služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
3. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo len jej čast platiť aj iná
osoba.
4. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť za sociálnu službu, nakoľko jeho príjem je nižší ako
sú
sumy uvedené v ods. 1 a 5 zákona a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej
úhrady za sociálnu službu.
5. Podľa predložených dokladov príjem prijímateľa je ............................ a po odčítaní 25%
sumy životného minima - t.j. 49,52 € mu zostane suma ...............................€. Zostatok príjmu
prijímateľa nepostačuje na zaplatenie sociálnej služby v zariadení. Rozdiel za sociálnu službu
v jednotlivých mesiacoch bude uhrádzať :
meno ..................................................
vzťah k prijímateľovi:.............................................
sumu :.................................................na účet zariadenia do 15. dňa príslušného mesiaca.
Výška úhrady za sociálnu službu je určená Smernicou o platení úhrady za poskytované
sociálne služby zo dňa 4.2.2013 a činí :
-

Úhrada za 28 dní:
Úhrada za 29 dní:
Úhrada za 30 dní:
Úhrada za 31 dní:

350,00 €
362,50 €
375,00 €
387,50 €

Suma zahŕňa :
a) suma 5,50 €/deň za stravovanie,
b) suma 3,10 €/mesiac za bývanie,
c) suma 2,70 €/mesiac za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby,
d) suma 1,20 €/mesiac za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.
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6. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať a s
prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje
najmä pri zmene Smernice o výške úhrady za poskytované služby zo dňa 4. 2. 2013.
7. Prijímateľ sociálnej služby a príbuzný prijímateľa je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu
službu vždy do 15. dní od poskytnutia sociálnej služby.
8. Úhradu platí prijímateľ sociálnej služby bezhotovostným prevodom na účet
poskytovateľa po celú dobu poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby.
9. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku.
10. V prípade, že má prijímateľ majetok vyšší ako 10 000 €, ochrana príjmu, t.j 25 % sumy
životného minima sa na neho nevzťahuje.
11. Príbuzný prijímateľa sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie
sumy úhrady za sociálnu službu do 8. dní od zmeny.
Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a Smernicou
o výške úhrady za poskytované sociálne služby zo dňa 4.2.2013.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa
sociálnej služby a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
V Košiciach,
...............................................................
prijímateľ sociálnej služby
...............................................................

..................................................
Vision plus, n.o.

podpis platiteľa
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