Z M L U V A   č.


o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Važecká 3, Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 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“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovateľ sociálnej služby:  Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ – Domov sociálnych služieb

Názov, sídlo:  Važecká 3, 080 05 Prešov
Zastúpený:    MVDr. Annou Suchou - riaditeľkou CSS 
IČO: 00691968 
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	číslo účtu: 7000511937/8180
			IBAN: SK 36 8180 0000 0070 0051 1937
tel.: 051/7757356
e-mail.: dssvazecka@stonline.sk
( ďalej len „poskytovateľ sociálnej služby“ ) 

a

2. Prijímateľ sociálnej služby: 

Meno a priezvisko:
Dátum nar.:                          rodné číslo:                  
Adresa trvalého pobytu:   
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydal: 
Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: 
Stupeň odkázanosti:   

( ďalej len  „prijímateľ sociálnej služby“ )
a

3. Prispievateľ na úhradu, deti alebo rodičia, iná osoba (ďalej len  „prispievateľ“):*1)
Meno a priezvisko: 
Dátum nar.:                           rod. číslo:                             č. OP:
Adresa trvalého pobytu:   



    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
*1)  Vypisuje sa iba v prípade, ak príjem prijímateľa sociálnej služby nepostačuje na úhradu za poskytované sociálne služby 
uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb

Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov, a to v Domove sociálnych služieb, podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, o úhradách za sociálnu službu §72, §73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 485/2013 Z. z.  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. III
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb. Sociálna služba sa poskytuje na základe rozhodnutia PSK o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb č......................, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ......................... 

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“, Domov sociálnych služieb,  Važecká 3, Prešov (ďalej len „zariadenie“).

2.Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnej služby, sociálnu službu v zariadení dňom ..............na čas určitý/ neurčitý. 

Čl. V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1. Poskytovateľ  sociálnej   služby  sa   zaväzuje  prijímateľovi  sociálnej  služby v zariadení poskytovať:
a) odborné činnosti v rozsahu:   
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby –.......................,
-  sociálne  poradenstvo,  
- sociálna  rehabilitácia,  
- ošetrovateľská starostlivosť, 
- pracovná terapia 

b) obslužné činnosti v rozsahu:  
- stravovanie,  
- upratovanie, 
- poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch
- ubytovanie


c) ďalšie činnosti:  
- zabezpečenie záujmovej činnosti.  

 2. Forma sociálnej služby je:  ...............................

Čl. VI
POČET ODOBERANÝCH JEDÁL
1. Poskytovateľ sociálnej služby pre ...................formu. sociálnej služby poskytuje stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed, olovrant,  večeru. 
2. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje odoberať ........ jedlá denne ................................................................ .
Čl. VII
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPôSOB JEJ URČENIA
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014, účinného od 18.11.2014 (ďalej len „VZN PSK“ ).

2. Úhrada zahŕňa tieto položky:

a) sumu ................. €/ mesačne za odborné činnosti: 
	úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti č. ............., určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre.................................................................  .......€ / denne.

ošetrovateľská starostlivosť  0,00 €
sociálne poradenstvo 0,00 €
sociálna rehabilitácia 0,00 €
pracovná terapia        0,00 €

b) sumu ............. € / mesačne  za obslužné činnosti:  
	cena za ubytovanie ........... € / mesačne.
	cena za upratovanie........... €/ mesačne.
	cena za stravovanie .......... € / mesačne. Celková cena za stravovanie zahŕňa stravnú jednotku racionálnej stravy v rozsahu ................................................ a režijné náklady vo výške 20% vypočítanej stravnej jednotky.  Stravná jednotka pre vekovú kategóriu nad 15 rokov je  3,30 € / denne.
	cena za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch (.......... / denne) ........... € / mesačne.


c) sumu 0,00 € / mesačne za ďalšie činnosti: zabezpečenie  záujmovej činnosti 0,00 €.

3. Prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sa dohodli na výške ceny ................ € / mesačne za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

4. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene VZN.

5. Podrobný rozpis výpočtu  s prihliadnutím na VI. stupeň odkázanosti, je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

6. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 

7. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením  alebo nepeňažným plnením.

8. Ochrana príjmu  ....................................................................................................................... Podrobný rozpis výpočtu je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.


Čl. VIII
SPôSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
Prijímateľovi sociálnej služby vznikla povinnosť platiť úhradu za sociálne služby.
1. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za poskytované sociálne služby v  kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi sociálna služba poskytuje - prevodom zo svojho účtu na príjmový účet poskytovateľa - č. 7000511937/8180 v Štátnej pokladnici.  

2. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje zúčtovať úhradu (preplatky, nedoplatky) najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.

3. Prijímateľovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení sociálnych služieb, sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je povinný platiť podľa zákona o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.


Čl. IX
POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnej služby sociálnu službu na odbornej úrovni.

2.  Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

3.  Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.

4.  Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi sociálnej služby.




Čl. X
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA
1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.

2. Prijímateľ  má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou. 

3. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

4. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a termíne.

5. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas poskytovateľovi na spracovanie a použitie jeho osobných údajov, vrátane ich archivácie a publikácie v zmysle platnej právnej úpravy v danej oblasti.

6. Prijímateľ je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, resp. po nadobudnutí  účinnosti nového všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrady za sociálne služby na území PSK.

Čl. XI
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú/ neurčitú.

2. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie  byť dlhšia ako 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

3. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov: 
   a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu alebo platil len časť dohodnutej úhrady a ak dlžná suma presiahla trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
   b) prevádzka zariadenia bola podstatne obmedzená alebo bol zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby, by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,
   c) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
   d) vyšší územný celok rozhodol o zániku odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu.

4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný pri jednostrannom vypovedaní zmluvy, z vyššie uvedených dôvodov, doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

5. Výpovedná lehota v prípade jednostranného vypovedania zmluvy je 30 dní a  začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
6. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Čl. XII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných a písomných   dodatkov.

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa   riadia    zákonom  č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 485/2013 Z.z. zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre poskytovateľa sociálnej služby a jeden pre prijímateľa sociálnej služby. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Platnosť zmluvy zaniká smrťou prijímateľa.

6. 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 rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Prešove  








	Za prijímateľa sociálnej služby	Za poskytovateľa sociálnej služby

	................................................	................................................
meno a priezvisko prijímateľa	MVDr. Anna Suchá
		riaditeľka CSS



Zmluvu dostanú:
1. Prijímateľ sociálnej služby 
2. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ – Domov sociálnych služieb
3. Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny

