
Zmluva o platení časti úhrady za opatrovateľskú službu 
 
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a podľa § 73 ods. 12 zák. 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“) medzi nižšie uvedenými 
zmluvnými stranami: 
 
Poskytovateľ:    Obec Selce 
   IČO: 00 313 807 
   Sídlo: Selčianska cesta č. 132, 976 11 Selce 

Konajúci prostredníctvom: Ján Kupec, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 
Číslo účtu IBAN: SK25 5600 0000 0012 0048 9001    
ďalej len „poskytovateľ“) 

a 
Platiteľ:  Katarína Paulovičová 
   Dátum narodenia:   
   Adresa trvalého pobytu: 976 11 Selce  
   (ďalej len „platiteľ“) 
..................................................................................................................................................... 

 
Článok 1 

1. Na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby číslo: 01/2019, zo dňa 19.03.2019 
(ďalej len „zmluva“) sa poskytovateľ zaviazal poskytovať prijímateľovi:  
Anna Slobodníková, 976 11 Selce, za odplatu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, 
a to na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu číslo: 1-2/390/2019 zo dňa 
18.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2019 a Posudku o odkázanosti na 
sociálnu službu č.: 1-1/390/2019 zo dňa 18.03.2019 vydaných obcou Selce. 
Opatrovateľskú službu sa poskytovateľ zaviazal poskytovať prijímateľovi terénnou 
formou,  v  domácom prostredí prijímateľa (v  rodinnom obec Selce) a v rozsahu 7,5 
hodín počas pracovného dňa. 

2. Prijímateľ opatrovateľskej služby je podľa Rozhodnutia Sociálnej poisťovne Bratislava 
č. poberateľom starobného  a vdovského dôchodku vo výške mesačne.  

3. Podľa § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu  z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy 
životného minima pre jednu plnoletú osobu, t. j.. 

4. Ak podľa § 73 ods. 1 až 5 zákona o sociálnych službách nevznikne prijímateľovi sociálnej 
služby  povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, podľa § 73 ods. 12 
zákona o sociálnych službách prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené 
plnoleté deti a rodičov., ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava 
s príjmom prijímateľa sociálnej služby podľa §  72a ods. 8 zákona o sociálnych službách. 
V takomto prípade platí, že zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom musí po 
zaplatení úhrady za sociálnu službu zostať 1,65 násobok sumy životného minima podľa 
zák. č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov; na účely  povinnosti platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo je časť platia pre zaopatrené plnoleté deti alebo rodičov 
ustanovenia § 72 ods. 10, 12 a 14 (o majetku) zákona o sociálnych službách rovnako ako 



pre prijímateľa sociálnych služieb. Zaopatrené plnoleté deti alebo  rodičia môžu uzatvoriť 
s poskytovateľom opatrovateľskej služby zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú 
službu podľa § 51 Občianskeho zákonníka.  

 
Článok 2 

Suma úhrady za opatrovateľskú službu  
spôsob určenia sumy úhrady za opatrovateľskú službu  

a spôsob jej platenia 
1. Poskytovateľ určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením obce Selce č. 3/2018 zo dňa 25.09.2018 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby takto: 
a) pri úkonoch sebaobsluhy 0,90 Eur/hod.; 
b) pri úkonoch starostlivosti o domácnosť 0,50 Eur/hod.; 
c) pri vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,30 Eur/hod.; 
d) pri dohľade pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,30 Eur/hod;  
v prepočte na počet hodín denne a počet pracovných dní v mesiaci, čo predstavuje sumu 
15,00 Eur/deň a za: 
a) za 19 pracovných dní – sumu 285,00 Eur; 
b) za 20 pracovných dní – sumu 300,00 Eur; 
c) za 21 pracovných dní – sumu 315,00 Eur; 
d) za 22 pracovných dní – sumu 330,00 Eur. 

1. Prijímateľ opatrovateľskej služby má 4 zaopatrené plnoleté deti, a to: 
a) dcéru Katarínu Paulovičovú, adresa trvalého pobytu: 97611 Selce, 
b) syna Jozefa Slobodník, adresa trvalého pobytu:,  976 11 Selce; 
c) syna Milana Slobodník,  adresa trvalého pobytu: Čierne Klačany , 
d) dcéra Anna Slobodníková, adresa trvalého pobytu : 

 Zaopatrené plnoleté deti sa dohodli, že časť úhrady za opatrovateľskú službu bude 
platiť: dcéra Katarína Pavlovičová, 976 11 Selce. 

Príjem zaopatrených plnoletých detí sa podľa §  72a ods. 8 zákona o sociálnych službách 
spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby. 
Zaopatreným plnoletým deťom musí po zaplatení úhrady za sociálnu službu alebo jej 
časti zostať 1,65 násobok sumy životného minima podľa zák. č. 601/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, t. j. 

2. Na základe skutočností uvedených v bode 1 a 2  tohto článku poskytovateľ určuje výšku 
úhrady za opatrovateľskú službu a platiteľ sa zaväzuje hradiť časť úhrady za 
opatrovateľskú službu takto: 
e) za 19 pracovných dní – sumu 285,00 Eur; 

a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 
službu, t. j . sumu:  

b) platiteľ uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu:  
c) Eur; 

• za 20 pracovných dní – sumu 300,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 

službu, t.j. sumu:  
b) platiteľ uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t.j. sumu:  

• za 21 pracovných dní – sumu 315,00 Eur: 



a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 
službu, t. j. sumu:  

b) platiteľ uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu:  

• za 22 pracovných dní – sumu 330,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 

službu, t.j. sumu: platiteľ uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, 
t. j. sumu: 

3. Časť úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu je platiteľ povinný hradiť najneskôr do  
15-teho dňa nasledujúceho mesiaca za mesiac, za ktorý bola prijímateľovi poskytnutá 
opatrovateľská služba, a to v hotovosti (do pokladne poskytovateľa) alebo 
bezhotovostne (poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa). 
Podkladom pre úhradu je mesačný Predpis obce Selce o platení časti úhrady za 
opatrovateľskú službu.  

4. Podľa § 73 ods. 14 zákona o sociálnych službách, nezaplatená časť úhrady za 
opatrovateľskú službu, ktorú sa na základe tejto zmluvy zaväzuje platiť platiteľ, je 
pohľadávkou poskytovateľa opatrovateľskej služby voči prijímateľovi opatrovateľskej 
služby.  

5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za 
opatrovateľskú službu, poskytovateľ  a prijímateľ sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto 
zmluve. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
1. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, možno tieto skutočnosti 

zmeniť dodatkom k tejto zmluve. 
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto 

zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto zmluvy.  Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie nahradiť ustanovením platným a s rovnakým významom. 

3. Platiteľ týmto udeľuje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľovi (obci Selce, 976 11 Selčianska 
cesta č. 132), súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, a to za účelom ich spracovania v informačných 
systémoch obce Selce a na účely poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi. 
Platiteľ berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov má právo 
kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň berie na vedomie, že jeho práva ako dotknutej 
osoby sú upravené v § 59 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola napísaná podľa ich pokynov, že si ju pred 
podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne a vážne, bez nátlaku a 
na znak  súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) 
rovnopis  obdrží prijímateľ a jeden (1) rovnopis  poskytovateľ. 

 
 



V Selciach, dňa 19.03.2019 
Poskytovateľ: Obec Selce                                                           ....................................................... 
                                                                                                        Ján Kupec, starosta obce 
 
 
 
V Selciach, dňa 19.03.2019 
Platiteľ:Katarína Paulovičová      ....................................................... 
                                                                                                                              podpis 

 
 


