
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
uzatvorená podľa ustanovenia § 8 ods. 8, ustanovenia § 80 písm. h) zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o sociálnych službách)

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len živnostenský zákon)

Čl. I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ sociálnej služby:
Názov: FOR REGION, n.o.
Sídlo: Nadabula 256, 048 01  Rožňava
IČO: 35583479
zast. Ing. Lucia Liptáková, riaditeľ zariadenia
Bankové spojenie:         VÚB, a. s.
Číslo účtu:          SK07 0200 0000 0032 2789 9958
Kontakt: 058/7340012
(ďalej len „budúci poskytovateľ“)

a

Obec:
Názov: Obec Mlynky
Sídlo: Prostredný Hámor 324, 053 76  Mlynky
IČO: 00329371
zast. Ing. Iveta Geletková, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK38 5600 0000 0034 4325 7001
Kontakt: 053/4493209
(ďalej len „obec“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom  zmluvy  je  úprava  právnych  vzťahov  pri  zabezpečení  poskytovania
sociálnej služby medzi obcou a budúcim poskytovateľom. 

2. Sociálna služba sa bude poskytovať na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka a ust. § 74 zákona o sociálnych
službách  s prijímateľom  sociálnej  služby:  Marta  Mátrayová,  nar.  5.3.1943,  trvale
bytom:  Biele  Vody  265,  053  76   Mlynky, (ďalej  len  „prijímateľ“)  v súlade
s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu číslo 2019/212-6, vydaným Obcou
Mlynky dňa 24.5.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.6.2019.
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Čl. III.
Druh poskytovanej sociálnej služby

Budúci  poskytovateľ  sa  zaväzuje  prijímateľovi  poskytovať  sociálnu  službu  na  riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku formou poskytovania
sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách. 

Čl. IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Budúci poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi  poskytovať sociálnu službu v zariadení  pre
seniorov: FOR REGION, n.o., Nadabula 256, 048 01  Rožňava.

Čl. V.
Forma, čas a rozsah poskytovanej sociálnej služby

1. Sociálna  služba  sa  bude  poskytovať  od  15.8.2019  pobytovou  formou  ako  celoročná
sociálna služba na neurčitý čas.

2. Budúci poskytovateľ je povinný poskytovať sociálnu službu podľa zákona o sociálnych
službách a na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Čl. VI.
Povinnosti zmluvných strán

1. Obec je povinná odovzdať budúcemu poskytovateľovi spisovú dokumentáciu prijímateľa
obsahujúcu  žiadosť  o uzatvorenie  zmluvy  o poskytovaní  sociálnej  služby  vrátane
povinných  príloh  podľa  §  74  ods.  3  zákona  o sociálnych  službách,  právoplatné
rozhodnutie  o odkázanosti  na  sociálnu  službu,  kópiu  sociálneho  posudku,  lekárskeho
posudku,  lekárskeho  nálezu  pre  účely  posúdenia  odkázanosti  na  sociálnu  službu
a posudku o odkázanosti na sociálnu službu do 5 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.

2. Budúci poskytovateľ je povinný uzatvoriť s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby.

3. Budúci  poskytovateľ  je  povinný počas  trvania  zmluvy o poskytovaní  sociálnej  služby
uzavretej s prijímateľom v termíne do 15.3. nasledujúceho kalendárneho roka predložiť
obci  výpočet  výšky  ekonomicky  oprávnených  nákladov  podľa  §  72  ods.  5  zákona
o sociálnych službách. 

4. Obec je povinná na základe predloženého výpočtu najneskôr do 31.3. uzavrieť s budúcim
poskytovateľom  dodatok  k tejto  zmluve  o výške  uhrádzania  finančných  prostriedkov
podľa § 71 ods. 6 zákona, na kalendárny rok.
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5. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť obci termín ukončenia poskytovania
sociálnej služby prijímateľovi. 

Čl. VII.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvný vzťah zaniká:
a) smrťou prijímateľa sociálnej služby,
b) ukončením poskytovania sociálnej služby prijímateľovi, platnosť zmluvy je viazaná na

platnosť  zmluvy  o poskytovaní  sociálnej  služby  uzatvorenej  medzi  prijímateľom
a poskytovateľom sociálnej služby,

c) zánikom poskytovateľa sociálnej služby,
d) zánikom oprávnenia poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálne služby podľa

zákona o sociálnych službách,
e) písomnou dohodou zmluvných strán,
f) písomným odstúpením zo strany obce, ak budúci poskytovateľ nezačne poskytovať

sociálnu službu prijímateľovi v súlade so zákonom o sociálnych službách ako aj  so
zmluvou  o poskytovaní  sociálnej  služby  uzatvorenou  medzi  ním  a prijímateľom.
Zmluvný vzťah sa pri písomnom odstúpení skončí dňom jeho doručenia druhej strane. 

3. Zmluvné  strany  sú  povinné  sa  vzájomne  bezodkladne  informovať  o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

4. Budúci  poskytovateľ  zodpovedá  za  hospodárenie  s poskytnutými  finančnými
prostriedkami  a je  povinný  pri  ich  používaní  zachovávať  hospodárnosť,  efektívnosť
a účelnosť ich použitia.

5. Budúci poskytovateľ sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti obce preukázať účelnosť
využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.

2. Právne  vzťahy  výslovne  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  zákonom  o sociálnych
službách a Občianskym zákonníkom ako aj osobitnými predpismi.

3. Zmluva  je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  z ktorých jeden je  určený pre  budúceho
poskytovateľa a jeden pre obec.
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4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr
súčasne  so  zmluvou  o poskytovaní  sociálnej  služby  uzatvorenou  medzi  prijímateľom
a budúcim poskytovateľom. 

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 ju v dvoch vyhotoveniach vlastnoručne podpisujú. 

V Mlynkoch dňa 14.08.2019

................................................. ...............................................
FOR REGION, n.o. Obec Mlynky
zast. Ing. Lucia Liptáková zast. Ing. Iveta Geletková
riaditeľ zariadenia starostka obce


