
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  
číslo:   1/2018 

ev. číslo:  689/2018 
 
uzatvorená v zmysle § 74 a nasl. 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 
Prijímateľ:  Alena P a t r á š o v á 
   Dátum narodenia:   
   Adresa trvalého pobytu: 976 11 Selce 
   (ďalej len „prijímateľ“) 
..................................................................................................................................................... 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
poskytovaní sociálnych služieb.  

2.  Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu 
službu, a to na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu číslo: 1-
1/432/2018-B zo dňa  19.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  20.04.2018 a 
Posudku o odkázanosti na sociálnu službu č. 1-2/432/2018-B zo dňa 19.04.2018 
vydaných obcou Selce.  

3.  Prijímateľ sa zaväzuje prijímať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto 
zmluve a v zákone o sociálnych službách.  

 
Čl. II. 

Druh sociálnej služby 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu podľa § 12 ods. 1 písm. 
c) bod 2. zákona o sociálnych službách, a to domácu opatrovateľskú službu (ďalej len 
„opatrovateľská služba“), nakoľko prijímateľ je podľa Rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu číslo: 1-1/432/2018-B zo dňa 19.04.2018 vydaného poskytovateľom, 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je IV. 

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; a 



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. 

Čl. III. 
Forma a rozsah opatrovateľskej služby 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa § 13 ods. 1, 3 zákona o sociálnych službách, 
terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí alebo domácom prostredí 
prijímateľa. 

2. 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 v 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 do domu, 
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, donáška 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 

   1.  na lekárske vyšetrenie, 
   2.  na vybavenie úradných záležitostí, 

 
 
 Čl. IV. 

Miesto poskytovania opatrovateľskej služby 
1. Poskytovateľ bude opatrovateľskú službu poskytovať prijímateľovi v  rodinnom dome   

súp. č.:      na ulici:     obec Selce. 
2. Prijímateľ v záujme realizácie dohodnutých služieb umožní zamestnancovi poskytovateľa 

vstup do priestorov svojho rodinného  domu. 
 

Čl. V. 
Čas poskytovania opatrovateľskej služby,  

deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby  
a rozsah opatrovateľskej služby  

1. Poskytovateľ bude opatrovateľskú službu poskytovať prijímateľovi na neurčitý čas.    
2. Opatrovateľskú službu bližšie špecifikovanú v Čl. III. bod 2 tejto zmluvy začne 

poskytovateľ poskytovať prijímateľovi odo dňa 09.05.2018,  a bude ju poskytovať 
prijímateľovi v rozsahu 7,5 hodín počas pracovného dňa. 

 
Čl. VI. 

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. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby takto: 
a) pri úkonoch sebaobsluhy 0,70 Eur/hod.; 
b) pri úkonoch starostlivosti o domácnosť 0,30 Eur/hod.; 
c) pri vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,20 Eur/hod.; 
d) pri dohľade pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,20 Eur/hod;  
v prepočte na počet hodín denne a počet pracovných dní v mesiaci, čo predstavuje sumu 
10,50 Eur/deň a za: 
a) za 19 pracovných dní – sumu 199,50 Eur; 
b) za 20 pracovných dní – sumu 210 Eur; 
c) za 21 pracovných dní – sumu 220,50 Eur; 
d) za 22 pracovných dní – sumu 231 Eur. 

2. Prijímateľ opatrovateľskej služby je podľa Rozhodnutia Sociálnej poisťovne Bratislava č. 
365 627 7680 0   zo dňa 30.11.2017 poberateľom starobného dôchodku vo výške  



esačne. Spoločne posudzovanou osobou prijímateľa opatrovateľskej služby je manžel -,  
trvale bytom: ktorý je podľa Potvrdenia Sociálnej poisťovne Bratislava č.  330 426 7880 
0   zo dňa 17.04.2018 poberateľom starobného dôchodku vo výške   mesačne.  Prijímateľ 
opatrovateľskej služby  nemá zaopatrené plnoleté deti a rodičov. 

3. Príjem prijímateľa opatrovateľskej služby a spoločne posudzovanej osoby spolu je: 
mesačne. Príjem posudzovanej fyzickej osoby je:   , a bol určený podľa § 72a ods. 13 
zákona o sociálnych službách ako súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby () a príjmu 
osoby, ktorej príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava ()  vydelený počtom 
osôb (2). Príjem posudzovanej fyzickej osoby je vyšší ako 1,65 násobok sumy životného 
minima (329,14 Eur). Podľa § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách, po zaplatení 
úhrady za sociálnu službu musí zostať mesačne z jeho príjmu: 
a) prijímateľovi sociálnej služby - najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu (§ 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách), čo je suma  
b) fyzickej osobe, ktorej príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmom 

prijímateľa sociálnej služby - najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre 
ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, čo je suma  

4. Na základe skutočností uvedených v bode 1 až 3 tohto článku poskytovateľ určuje výšku 
úhrady za opatrovateľskú službu takto: 

• za 19 pracovných dní – sumu 199,50 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne sumu:, ktorá bola vypočítaná 

ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom posudzovanej fyzickej osoby 
(386,85 Eur) a 1,65 násobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu (329,14 Eur); 

b) spoločne posudzovaná osoba uhradí mesačne sumu:, ktorá bola vypočítaná ako 
rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom spoločne posudzovanej osoby a 
1,65 násobkom sumy životného minima pre ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu   

c) prijímateľ sociálnej služby  a spoločne posudzovaná osoba uhradia mesačne 
spolu sumu: 199,50 Eur; suma nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu 
mesačne je 0 Eur; 
 

• za 20 pracovných dní – sumu 210 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne sumu, ktorá bola vypočítaná 

ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom posudzovanej fyzickej osoby 
a 1,65 násobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  

d) spoločne posudzovaná osoba uhradí mesačne sumu:, ktorá bola vypočítaná ako 
rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom spoločne posudzovanej osoby a 
1,65 násobkom sumy životného minima pre ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu  ( 

e) prijímateľ sociálnej služby  a spoločne posudzovaná osoba uhradia mesačne 
spolu sumu: 210 Eur; suma nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu 
mesačne je 0 Eur; 

• za 21 pracovných dní – sumu 220,50 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne sumu: ktorá bola vypočítaná 

ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom posudzovanej fyzickej osoby 
a 1,65 násobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  

b) spoločne posudzovaná osoba uhradí mesačne sumu:, ktorá bola vypočítaná ako 



rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom spoločne posudzovanej osoby a 
1,65 násobkom sumy životného minima pre ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu   

c) prijímateľ sociálnej služby  a spoločne posudzovaná osoba uhradia mesačne 
spolu sumu: 220,50 Eur; suma nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu 
mesačne je 0 Eur; 

• za 22 pracovných dní – sumu 231 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne sumu:, ktorá bola vypočítaná 

ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom posudzovanej fyzickej osoby 
a 1,65 násobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  

f) spoločne posudzovaná osoba uhradí mesačne sumu: ktorá bola vypočítaná ako 
rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom spoločne posudzovanej osoby a 
1,65 násobkom sumy životného minima pre ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu   

g) prijímateľ sociálnej služby  a spoločne posudzovaná osoba uhradia mesačne 
spolu sumu: 231 Eur; suma nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu 
mesačne je 0 Eur. 

5. Úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je prijímateľ opatrovateľskej služby povinný 
hradiť najneskôr do  15-teho dňa nasledujúceho mesiaca za mesiac, za ktorý mu bola 
poskytnutá opatrovateľská služba, a to v hotovosti (do pokladne poskytovateľa) alebo 
bezhotovostne (poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa). 
Podkladom pre úhradu je Rozhodnutie obce Selce o platení úhrady za opatrovateľskú 
službu. 

6. 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. 

 

 
Čl. VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Prijímateľ má právo na poskytovanie opatrovateľskej 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 sa do spoločnosti. 

2. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, aktivizovať 
prijímateľa podľa jeho schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej 
úrovni a spolupracovať s rodinou. 

3. Sociálny pracovník obce má právo vstúpiť do rodinného domu prijímateľa za účelom 
poskytovania opatrovateľskej služby. 

4. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške 
a v termíne splatnosti. 

5. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do ôsmich dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu 
a zmeny v príjmoch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za 
opatrovateľskú službu. 

6. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným 
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, 



úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za 
opatrovateľskú službu. 

7. 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. 

 
Čl. VIII. 

Skončenie poskytovania opatrovateľskej služby 
1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede 
poskytovateľovi. 

2. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu len z týchto dôvodov: 
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve, najmä tým, že: 

• hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, pričom za hrubé 
porušenie dobrých mravov sa považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov,  
ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa 
opatrovateľskej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby; alebo  

• nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu, alebo  

• platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok 
dohodnutej mesačnej úhrady; 

b) prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zák.  č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 

c) poskytovateľ rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú službu; 
d) prijímateľ bez vážneho dôvodu nevyužíva opatrovateľskú službu po dobu dlhšiu ako 

šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v 
zdravotníckom zariadení. 

3. Poskytovateľ je pri jednostrannom vypovedaní zmluvy povinný doručiť prijímateľovi 
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní a začína 
plynúť dňom doručenia výpovede prijímateľovi. 

 
Čl. IX. 

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. Prijímateľ týmto udeľuje poskytovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
z. n. p. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu v akom sú uvedené v 
tejto zmluve, a to za účelom ich spracovania v informačných systémoch poskytovateľa a 
udeľuje súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na 
internetovej stránke poskytovateľa. Prijímateľ tento súhlas udeľuje dobrovoľne, na dobu 
neurčitú, pričom tento súhlas môže odvolať písomným oznámením kedykoľvek po 
ukončení platnosti tejto zmluvy.  



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  07.05.2018 
Poskytovateľ: Obec Selce                                                           ....................................................... 
                                                                                                        Ján Kupec, starosta obce 
 
 
 
V Selciach, dňa ............................ 
Prijímateľ: Alena P a t r á š o v á                                               ....................................................... 
                                                                                                                              podpis 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


