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Zmluva č.06/20111DS
o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním sociálnej služby
(uzatvorená

podl'a § 51 Občianskeho

zákonníka

a § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.)

Zmluvné strany:
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1.

Správa zariadení
sídlo
v zastúpení
IČO

sociálnych

služieb

DIČ

v Nitre
Baničova 12
Dátum:
PhDr. Janka Morav íková
37966456
2021936169
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yAlsty:

IČ DPH
bankové spojenie
číslo účtu
(ďalej len" SZSS ")
2. Obec
sídlo
v zastúpení

DEX1A a.s. pobočk

0870413001/5600
Pohranice
951 02 Pohranice
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IČ DPH.
.,
bankove spojenie
číslo účtu

:

(d'alej len "Obec

"alebo "obec")

čl. l
Všeobecné ustanovenie
Zmluvné strany v súlade s § 71 ods. 6 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 Č.
448/2008 Z. z.") uzatvárajú túto zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
sociálnej služby - sociálna služba v Dennom stacionári
pre ŤZP občanov, Baničova 12 Nitra (doplní sa druh
sociálne) služby)

l.

čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 zákona
Z. z. spojených s poskytovaním sociálnej služby uvedenej v čl. I pre klienta:
pánalpani
dátum nar.:
trvalý pobyt:
(ďalej len "klient")

Č.

448/2008

Ladislav Pindeš
14.03.1987
Pohranice 268

na základe žiadosti obce Pohranice o poskytnutie sociálnej služby - denný stacionár
služby) pre klienta, ktorý je obyvateľom obce Pohranice
(názov obce)
Sociálna služba je poskytovaná
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, Baničova 12
_ v Dennom stacionári pre ŤZP občanov, Baničova 12 Nitra

(doplní sa druh sociálnej

.............................................................................................
(názov zariadenia, resp. pri opatrovateľskej službe sa
uvedie. že soc. služba je poskytovaná v domácom prostredí klienta)

I.
2.

čl. 3
Doba platnosti zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počas poskytovania sociálnej služby klientovi na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi SZSS a klientom.
Dňom ukončenia platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi SZSS a klientom platnosť
tejto zmluvy bez ďalšieho zaniká.O

čl. 4
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob jej určenia a platenia
Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, ktoré je obec povinná uhrádzať SZSS,
predstavujú sumu nákladov uvedených v § 72 ods. 5 zákona Č. 448/2008 Z. z. poníženú o výšku úhrady platenú

1.

za sociálnu službu klientom.
Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, ktoré bude obec uhrádzať SZSS
v zmysle § 71 ods. 6 zák. Č. 448/2008 Z. z. v čase uzatvorenia tejto zmluvy predstavujú sumu vo výške: 1,70
EUR (slovom: jednoeuro 70/100) za každú začatú hod./klient
3. Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmenám vo výške nákladov uvedených v § 72 ods. 5 zákona Č. 448/2008
Z. z. na poskytovanú sociálnu službu a/alebo dôjde k zmenám vo výške úhrady klienta za poskytovanú sociálnu
službu, SZS S je oprávnená jednostranne bez dodatku k tejto zmluve zmeniť výšku určenej úhrady ekonomicky
oprávnených nákladov tak, aby zodpovedala aktuálnej výške nákladov uvedených v § 72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. na poskytovanú sociálnu službu poníženej o aktuálnu výšku úhrady klienta za poskytovanú
sociálnu službu. SZSS v primeranej lehote písomne oznámi zmenu výšky úhrady obci.
4. Obec bude platiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov mesačne pozadu (počnúc dňom zabezpečenia
poskytovanie sociálnej služby poskytovatel'om
za každú začatú
hodinu
poskytovania
sociálnej služby
klientovi) na základe faktúry vystavenej SZSS. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia obci.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas v súlade s ods. 4. tohto článku, obec
uhradí SZSS zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

2.

čl. 5
Práva a povinnosti zmluvných
l.

2.

l.

strán

SZS S sa zaväzuje:
a) poskytovať klientovi sociálnu službu uvedenú v čl. 2 tejto zmluvy,
b) oznámiť obci každú zmenu podmienok poskytovania sociálnej služby (napr. zmena zariadenia, v ktorom sa
sociálna služba poskytuje) formou dodatku k tejto zmluve,
c) na základe písomnej žiadosti obce preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých obcou
v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
Obec sa zaväzuje:
a) riadne a čas uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s poskytovaním

sociálnej služby pre klienta.

čl. 6
Odstúpeníe od zmluvy
SZS S je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a) prestane vykonávať sociálnu službu poskytovanú klientovi alebo stratí oprávnenie

vykonávať túto službu.
2. Obec je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a) klient zmení trvalý pobyt mimo jej územia,
b) SZS S koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v rozpore s platnou legislatívou.
3. Odstúpenie musí byť písomné aje účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
l.
2.
3.
4.
5.

Pokia\' v tejto zmluve nie je uvedené inak, možno ju meniť alebo dopÍňať len po dohode oboch zmluvných strán.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby medzi SZSS a klientom.
Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre SZS S a l vyhotovenie pre obec.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle a vážne a na znak súhlasu s jej
obsahomju podpisujú osoby oprávnené v mene zmluvných strán konať.
. .
V Nitre, dňa 26.10.2011
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riaditeľka SZSS v Nitre

