
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ  SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
  

 uzatvorená  v zmysle § 74 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 o sociálnych službách“) č: x/xxxx 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 
Poskytovateľ sociálnej služby                                             SAMARITANKA, n.o. 

Sídlo: ul. Partizánska 20, 966 81 Žarnovica 

Zastúpenie: Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka n.o. 

Bankové spojenie VÚB a.s. 

Číslo účtu: SK 97 0200 0000 0017 2740 1555 

IČO: 31908454 

Ďalej len „poskytovateľ“  

 

 

     
Prijímateľ sociálnej služby                                              

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

Číslo občianského preukazu:  

Číslo rozhodnutia:  

Stupeň odkázanosti na sociálnu službu:  

Ďalej len „prijímateľ“  

 

 

Čl. II 

 

  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 

podľa § X Zákona 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“). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje  pre prijímateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu na 

základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným samosprávnym 

orgánom. Prijímateľ sa zaväzuje  prijať sociálnu službu, platiť úhradu  za poskytovanú  

sociálnu službu podľa článku VII. tejto  zmluvy a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto 

zmluve a v zákone 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 (ďalej len zákon 

o sociálnych službách). Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán v zmysle zákona  o sociálnych službách.  

 

 

 



Čl. III. 

Druh poskytovanej sociálnej služby  

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálne služby v zmysle § 12 ods. 1 písm. c), sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú 

v zmysle bodu 1: poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

a to v zariadení typu:........................... 

 

Čl. IV.  

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadení poskytovať tieto služby: 

 

1. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou/pobytovou formou ako celoročná  sociálna 

služba. 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať v zmysle § X Zákona o sociálnych službách tieto 

činnosti: 

a) odborné 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia  

- pracovná terapia 

- ošetrovateľská starostlivosť ( zabezpečujeme  cez ADOS) 

b) obslužné  

- ubytovanie 

- stravovanie 

- upratovanie  

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 

c)  ďalšie činnosti:  

- utvára podmienky na úschovu cenných vecí  

- zabezpečenie záujmovej činnosti 

- rozvoj pracovných zručností 

 

Prijímateľ SS si objednáva tento počet odoberaných jedál: raňajky, obed, olovrant, večera. 

 

Čl. V.  

Miesto poskytovania sociálnej služby 

Sociálne služby sa poskytujú  prijímateľovi v Zariadení sociálnych služieb SAMARITÁNKA 

n.o.  Žarnovica, ul. Partizánska 20 

 

 

 



 

Čl. VI. 

Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Sociálna služba sa poskytuje na  určitý/neurčitý čas a začína sa poskytovať odo dňa:  

 

Čl. VII. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

 

1. Sociálne služby uvedené v čl. IV. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 

0,00 Eur/deň, (za 30 dní 0 Eur), na základe kalkulačného listu, ktorý je 

neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.  

Výška úhrady za poskytované sociálne služby zohľadňuje ochranu príjmu prijímateľa 

sociálnej služby vo výške 25 % sumy životného minima pri celoročnej pobytovej 

forme. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný uhradiť 

v hotovosti poskytovateľovi za kalendárny mesiac, podľa vyúčtovania v prípade 

preplatku vrátenie, a v prípade nedoplatku vzniká povinnosť doplatku príbuzných 

prijímateľa, najneskôr však do 1. dňa nasledujúceho mesiaca.  

 

2. Úhrada sa určuje v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách a podľa platného 

cenníka.  

3. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. IV. tejto zmluvy sa mení na základe 

písomného dodatku a kalkulačného listu k zmluve podľa  platného cenníka 

o úhradách. 

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za 

sociálnu službu, poskytovateľ a prijímateľ sú povinní uzatvoriť písomný dodatok 

k tejto zmluve. 

5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona o sociálnych 

službách je pohľadávkou, ktorá sa bude vymáhať najneskôr v dedičskom konaní.  

 

Čl. VIII.  

Práva a povinnosti zúčastnených strán  

 

1. 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.  

2. Prijímateľ má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, 

telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, 

ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, 

nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania 

partnerských vzťahov.  

3. Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení 

prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave 

domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou 

poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.  



4. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej 

výške a v termíne splatnosti.  

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 sociálnu službu.  

5. Prijímateľ je povinný na výzvu samosprávneho orgánu zúčastniť sa posúdenia 

zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom 

lekárom podľa zákona o sociálnych službách.  

6. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku poskytovateľa.  

7. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby 

prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho 

schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni 

a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou 

do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným 

poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo týždennou 

pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní 

jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.  

8. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby 

podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť 

písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť 

priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.  

9. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § 10 zákona o sociálnych 

službách pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.  

10. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do 

obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, 

ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie, 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 majetku zariadenia.  

11. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby 

prijímateľovi. 

 

Čl. IX. 

Skončenie poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť odo 

dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi. 

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby a je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením 

dôvodu výpovede, ak: 

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša 

občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o 

poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí 

dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť 

dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady;  



b) prijímateľ sústavne porušuje ustanovenia Domáceho poriadku /agresívne správanie 

voči personálu a spolubývajúcim, nerešpektovanie nočného kľudu, svojvoľné ničenie 

majetku zariadenia sociálnych služieb/ (minimálne 3 napomenutia). 

c) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili 

skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu 

d) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 

sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre 

poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu, 

e) Banskobystrický samosprávny kraj/obec rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na 

sociálnu službu.  

f)  

3. Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej 

služby z dôvodov uvedených v ods. 2 písm. a), b), c) ,d) a f) je 1 kalendárny mesiac, 

pričom začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná 

výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby. 

4. Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa ods. 2 písm. 

g) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota 

nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred 

písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty. 
5.  Poskytovateľ sociálnej služby pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný 

doručiť Prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 
 

Čl. X. 

Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb 

 

1. Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe 

žiadosti podanej poskytovateľovi v súlade s predpismi o úhradách. 

2. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu za odborné 

činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady 

za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou 

osobou. V prípade, že úhrada bude v danom mesiaci znížená v súlade s  ods. 1, bude 

vzniknutý preplatok vrátený prijímateľovi nasledujúci kalendárny mesiac. 

 

Čl. XI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Klient  si hradí hygienické potreby: šampón, mydlo, hygienické plienky, lieky a iný 

zdravotnícky materiál. 

 

2. Cena za  neodobratú sociálnu službu (pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, 

priepustka ) je znížená  za každý deň po odhlásení poberateľa.  Platba je  len  poplatok 

za ubytovanie , t.j. 0,00 Eur/ deň.  

 

3.  Cena za sociálnu službu je podľa cenníka a podľa miery seba obslužných činností 

potrebných na  poberanie  sociálnej služby a podľa právoplatného  rozhodnutia  

 

 



Čl XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych 

službách a Občianskym zákonníkom. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár. . 

3. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je kalkulačný list obsahujúci úhradu za 

poskytovanú sociálnu službu poskytovanú podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluva nadobúda  platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a naznak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali 

 

V Žarnovici   dňa .............. 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––––– 

štatutárny zástupca poskytovateľa         vlastnoručný podpis prijímateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalkulačný list  k Zmluve X/XXX 
 

Kalkulácia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb  

V zariadení sociálnych služieb: SAMARITÁNKA n.o. 

Partizánska 20, 96681 Žarnovica 

 
Meno, Priezvisko:     r.č.:  

Výška dôchodku:         € 

Ochrana príjmu v zmysle zákona 448/2008 § 73: 51,27€ 

 

Odborné činnosti                                                                  30 dní                          €                     

Odkázanosť (...stupeň.)                                                 0,00x30             0,00 €        

Sociálna rehabilitácia ,Sociálne poradenstvo     0,00€ 

Pracovná terapia, Ošetrovateľská starostlivosť        0,00€                    

Obslužné činnosti  

Stravovanie  /raňajky, obed, olovrant, večera/  0,00x 30             0,00 €  

 

Ubytovanie:        

 (nájom – …..lôžková izba )                  0,00x30                       0,00 €                

 (sadzba za užívanie elektrospotr.)              0,00x30                            0 € 

 

   

Upratovanie        0,00x30             0,00€ 

   

Žehlenie, pranie                                          0,00x30             0,00 €                 

     

Ďalšie činnosti 

-podmienky na úschovu cenných vecí  

-zabezpečenie záujmovej činnosť 

-poskytovanie osobného vybavenia 

-rozvoj pracovných zručností        0,00€ 

 

 

CELKOM K ÚHRADE ZÁKLADNÁ CENA (30dní)                                       0,00 €                                     

Úhrada za deň                         0,00 € 

ÚHRADA OD PRIJÍMATEĽA                                            0,00 €                                                                                                       

Doplatok od rodiny               0,00€ 
 
V Žarnovici    dňa………….                                           Podpis prijímateľa 

 



Z M L U V A  NA DOPLATOK č. x/xxx 

o platení časti  úhrady za sociálnu službu p.xxxxxxxxxxx 

 
 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 73 ods. 9 a 10 zákona NR SR 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) a § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

 
  
Poskytovateľ sociálnej služby                                             SAMARITANKA, n.o. 

Sídlo: ul. Partizánska 20, 966 81 Žarnovica 

Zastúpenie: Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka n.o. 

Bankové spojenie VÚB a.s. 

Číslo účtu: SK 97 0200 0000 0017 2740 1555 

IČO: 31908454 

Ďalej len „poskytovateľ“  

 

 

     
Platiteľ časti úhrady:                                              

Meno a priezvisko: 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 

Telefónne číslo:  

Ďalej len „platiteľ“  

 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok platiteľa úhrady uhrádzať v zmysle § 73 ods. 9 a 10 
zákona o sociálnych službách časť úhrady za prijímateľa sociálnej služby p.xxxxxxxx, 
ktorému sa poskytuje sociálna služba u poskytovateľa sociálnej služby na základe Zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby č.x/xxxx a  ktorému  príjem nepostačuje na zaplatenie plnej 
úhrady za poskytovanú sociálnu službu stanovenú v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby č.x/xxx. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných 
strán v zmysle zákona o sociálnych službách a Občianskeho zákonníka. 

 
II. 

Záväzky poskytovateľa 
 
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu p. xxxxxxxx, (ďalej 
len prijímateľ sociálnych služieb – PSS) nar: ……….. , v rozsahu Zmluvy o poskytovaní 
sociálnych služieb č. x/xxx  
od ………..  na dobu neurčitú  za úhradu za poskytované sociálne služby vo výške:  
             000,00 € ak má mesiac 31 dní, 
             000,00 € ak má mesiac 30 dní, 
             000,00 € ak má mesiac 29 dní, 
             000,00 € ak má mesiac 28 dní.  
Úhrada za poskytované sociálne služby poskytované PSS je stanovená podľa platného 
cenníka  a v súlade s podmienkami poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad 
v súlade s § 73  zákona o sociálnych službách .   

 
 



III. 
Záväzky platiteľa  

 
1. Prijímateľ sociálnej služby je schopný zo svojho príjmu/majetku vo výške 0,00 € zaplatiť 

len čiastočnú úhradu za poskytované sociálne služby vo výške 0,00 Eur. Rozdiel medzi 
stanovenou úhradou a zaplatenou úhradou za poskytované sociálne služby 
p……………….sa zaväzuje podľa tejto zmluvy doplatiť ako  platiteľ úhrady nasledovne:  
 
Sumu 0 € (eur  centov) pri 31 dňovom mesiaci,  
Sumu 0 € (  eur centov) pri 30 dňovom mesiaci,  
Sumu 0 € (eur  centov) pri 29 dňovom mesiaci,  
Sumu 0 € (eur  centov) pri 28 dňovom mesiaci. 

 
2. Platiteľ úhrady sa zaväzuje doplácať úhradu za poskytované sociálne služby PSS 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby č.x/xxxxx od………… na dobu 
neurčitú . 
 

3. Úhradu za poskytované sociálne služby sa platiteľ úhrady zaväzuje doplácať do 
pokladne poskytovateľa sociálnej služby, najneskôr do posledného dňa príslušného 
mesiaca, v ktorom bola prijímateľovi sociálnej služby poskytnutá sociálna služba.  

 
IV. 

Neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb 
 

1. Počas neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb prijímateľ  neplatí v súlade s § 72 
ods. 9 zákona o sociálnych službách úhradu za odborné činnosti, obslužné činností 
a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto 
nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou.  

 
2. V prípade, že úhrada prijímateľa sociálnej služby bude v danom mesiaci znížená 

v súlade s ods. 1, bude vzniknutý preplatok vrátený platiteľovi úhrady nasledujúci 
kalendárny mesiac, a to najneskôr do jeho uplynutia. 

 
3. Podmienky uvedené v ods. 1 a 2 tejto zmluvy sa rovnako vzťahujú aj na prípady 

neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z dôvodu 
choroby, hospitalizácie a kúpeľnej liečby. 

 
V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. V prípade zmeny vo výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu PSS,  je poskytovateľ 
sociálnej služby povinný vyhotoviť dodatok k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu 
s určením výšky úhrady, ktorú dopláca platiteľ úhrady a platiteľ úhrady sa zaväzuje 
takýto dodatok podpísať. K zmene úhrady môže dôjsť z dôvodu zmeny cenníka 
o úhradách, zmeny príjmových a majetkových pomerov prijímateľa sociálnej služby 
a z dôvodu zmeny iných preukázateľných skutočností.  

 
2. V prípade zmeny majetkových a príjmových pomerov platiteľa úhrady je možné na 

základe podnetu platiteľa úhrady túto zmluvu prehodnotiť.  
 
3. V prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z čl. III tejto zmluvy, budú neuhradené 

sumy považované za pohľadávku poskytovateľa a poskytovateľ sociálnej služby si ju 
bude uplatňovať v zmysle platných právnych predpisov. 

 



4. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná 
lehota je 1 kalendárny mesiac, pričom výpovedná lehota  začína plynúť v nasledujúci 
deň  po doručení výpovede (Poznámka: ak ide o zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, táto 
zanikne uplynutím času na ktorý bola uzavretá).  

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.   

 
6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 
7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 

alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení. Pre neplatné alebo neúčinné ustanovenia a na vyplnenie medzier 
sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto 
otázku brali do úvahy. 

 
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom jeden rovnopis je určený poskytovateľovi a jeden rovnopis platiteľovi úhrady. 
Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. 

 
9. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva 

a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo zmluvy, resp. jej časti, na iný subjekt bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto 
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 
záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od zmluvy odstúpiť 
a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od 
zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný 

prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej 
zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej Zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 
zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek 
dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím desiateho dňa po 
jej odovzdaní na poštovú prepravu bez ohľadu na to, či bola skutočne doručená 
adresátovi. 

 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa 
oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 
V .Žarnovici  dňa                
 
............................................. ........   ................................................................ 
štatutárny zástupca poskytovateľa              platiteľ úhrady  sociálnej služby    
 

 


