
ZMLUVA Č. 1/2018

o poskytovanĺ  finančného príspevku pri odkázanosti gzickej  osoby na pomoc inej  Í}zickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  sociálnej
služby a o zabezpečenĺ poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 80 pĺsm.
1)  zákona  č.  448/2008  Z.z.  o  sociálnych  službách  v  znenĺ  neskorších  predpisov  a  podl'a
ustanovenia § 51 0bčianskeho zákonnĺka.

zmuvNÉ sT~:
1.   Obec Rudňany

zastúpený:       Miroslav Blišťan -starosta obce
sídlo:                Obecný úrad, Rudňany 234, 053 23 Rudňany
IČO:                   003295 3 3
DIČ:                   2020717842
bankové spojenie VÚB Spišská Nová Ves
IBAN:               SK03 0200 0000 0000 2412 0592

(ďalej Len „obec Rudňany")
a

2.   SLNEČNÝ DOMOV, občianske združeníe
zastúpená:       Marta sýkorová
sĺdlo:                 Zimná dolina l31, 053 23 Rudňany
IČO:                   42109329
DIČ:                   2120656164

bankové spojenie : ČSOB Spišská Nová Ves
IBAN:               SK98 7500 0000 0040 2526 4609

(ďalej len „ neverejný poskytovateľ ")

Čl. I.
pREDnmT zmuvy

1.   Predmetom zmluvyje úprava právnych vzťahov pri zabezpečenĺ poskytovania scM;iálnej
služby,  a  to  medzi  obcou  Rudňany  a  neverejným  poskytovateľom  a  poskytovmie
finančného príspevku pri  odkázanosti  Dzickej  osoby na pomoc  inej  Ďrzickej  osoby

pri úkoncM=h sebaobsluhy a fmančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby (ďalej len „finančný pn'spevok").

2.   Obec     Rudňany     sa    zaväzuje     poskytovať     finančný    prĺspevok    neverejnému
poskytovateľovi  podl'a  ustanovenia  §   80  písmena     1)  zákona  č.   448/2008  Z.   z.
o  sociálnych službách (ďalej  len ,zákon") výlučne  len pre Íýzické osoby (ďalej  len
FO") v súlade s evidenciou prijĺmatel'ov terénnej sociálnej služby.

3.   Neverejný  poskytovateľ  sa zaväzuje  poskytovat'  sociálnu  službu  na  základe  zmlúv
o   posk)novaní   sociálnej    služby   uzavretých   podl'a   ustanovenia   §    74   zákona
s prijímateľmi  sociálnej  služby v  súlade  s rozhodnutiami  o  odkázmosti na sociálnu
službuvydanýmiobcou,vktorejmajúFOakoprijímateliasociálnejslužbytrvalýpobyt.



Č]. II.
DRUH. FORMA, VECNÝ ROZsAH A mESTO PosKyTOVANET

SOCIÁL" SLUžBy

a)   Dnh sociálnej služby: opatrovatel'ská služba (§ 41 zákona) sociálna služba na riešenie
nepriaznivej     sociálnej     situácie     zdôvodu     ťažkého     zdravotného     postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku ®odľa

§  12 ods.  1 písm. c) bod 2. zákona o sociálnych službách).

b)   Forma a miesto poskytovmej sociálnej služby: služba sa bude poskytovať v domácnosti

prijímateľa sociálnej služby ako terénna sociálna služba, na dobu učitú od 01.  10. 2018
do  31.12.  2018.

c)   Vecný rozsah poskytovanej služby podľa prílohy č.4. Zákona č. 448/2008 Z. z.

a) sebaobs]užné úkony
-    osobná hygiena, celkový kúpeľ,
-    stravovanie,  porciovanie  stravy,  kŕmenie  a pomoc  pri  pití,  dodižiavanie  pitného

režimu,
-    sprievod na toaletu, z toalety, pomoc pri vyzliekaní, obliekanĺ, čistota po toalete,
-    podanie podložnej misy, močovej ffaše s následným očistením,
-    ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistenĺm,
-    obliekanie, vyzliekanie, výber oblečenia,  obúvanie, vyzúvanie,
-    sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávanĺ z lôžka, pri ľahnutí na lôžko, polohovanie,
-    pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej

potreby.

b) úkony starostlivosti o domácnost'
-    donáškajedla do domu, nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
-    prĺpravajedla, varenie, zohrievanie jedla,
-    bežné upratovanie v domácnosti , umytie riadu,
-    obsluha bežných domácich spotrebičov,
-    starostlivosť o bielizeň a lôžko,
-    vynášanie drobného odpadu do zbemej smetnej nádoby.

c) základné sociálne aktivity
-    sprievod na lekárske vyšedenie, na vybavenie úradných záležitostí,
-    predčítanie pre Ďrziclri osobu, ktoráje nevidiacia, najmä pri vybavovaní úradných

záležitostĺ,
-    pomoc pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovanĺ.

d) dohl'ad
-    poti.eba dohl'adu v učitom čase v rozsahu dohodnutej opatrovatel'skej služby

(počet hodĺn a dnĺ v týždni).



Čl. III.

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA,
ZÚČTOVANIA A VYKONÁVANIA KONTROLY JEH0 POUŽITIA

1.    Obec   Rudňany   sa   zaväzuje   poskytovať   neverejnému   poskytovateľovi   finančný

príspevok  na  prevádzku  poskytovanej   sociálnej   služby  a  fmančný  príspevok  pri
odkázanosti fýzickej osoby na pomoc inej f}zickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.
a)   Finančný príspevok pri odkázanosti Ďzickej osoby na pomoc inej fýzickej osoby sa

poskytuje na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výške podľa uvedenej
prílohy  podľa  §  76  zákona  o  sociálnych  službách.  Príspevok je  vyčíslený  podľa
fomy   sociálnej    služby,   počtu   prijímateľov   sociálnej    služby   a   stupňa   ich
odkázanosti:

Stupeň odkázanosti Í3zickej osoby Výška prispevku pri poskytovanĺ
na pomoc inei fýzickei osoby terénnei sociálnei služby/mesiac

11. stupeň 89,82 eu
111.  stupeň 179,68 eu
IV. stupeň 269,47 eur

V. stupeň 359,29 eur

VI. stupeň 449,18 eur

b)   Finančný prispevok  na prevádzku  sa učí  na  príslušný  rozpočtový rok vo  výške
rozdielu  medzi  Štandardnými  výdavkami,  štandardnými  príjmami  a  priememým
finančným  príspevkom  pri  odkázanosti  fýzickej  osoby  na  pomoc  inej  9zickej
osoby, a to podľa druhu sociálnej služby, v prepočte na počet prijímatel'ov sociálnej
služby, na počet kilometrov prepravnej služby, počet hodín sociálneho poradenstva,

počet hodín sprievodcovskej a predčitatel'skej služby alebo na inú jednotku výkonu
podľa § 77 zákona o sociálnych službách.

2.   Finančný  príspevok  bude  poskytovaný  mesačne  na  základe  fáktúry,  ktorej  prilohou
bude   presný   rozpis   nákladov   na   zabezpečenie   sociálnej   služby.   Podkladom   na
zúčtovanie budú celkové oprávnené náklady za skutočne poskytnuté sociálne služby.

3.   Finančný  príspevok  z  rozpočtových  prostriedkov  možno  použiť   len  na  zákonom
stanovený  účel   v   príslušnom   kalendámom   roku   podľa  ustanovenia   §   13   zákona
č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy v znení neskorších

predpisov.

4.   Neverejný poskytovateľ je povinný čerpať poskytnutý  finančný príspevok z účtu  iba
vo  výške,  ktorá  zodpovedá  plneniu  úloh  podľa jeho  rozpočtu  v  období,  na ktoré je
finančný príspevok poskytnutý, a to predovšetkým bezhotovostnou fomou.

5.   Obec   Rudňany  má  právo   vykonávať   kontrolu   úrovne   poskytovaných   sociálnych
služieb,   kontrolu   hospodárenia   s   poskytnutým   finančným   príspevkom,   ukladať
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať ich plnenie.



Č]. IV.
osoBmÉ uSTANovENIA

1. Zmluvaje uzavretá na dobu určitú do 31.  12. 2018.

2. Zmluvu o poskytovanĺ smiálnej služby možno ukončiť:
a)   písomnou  dohodou  zmluvných  sdán,  v  takom  prípade  platnosť  zmluvy  končí  dňu

k poslednému mesiaca nasledujúceho po uzavretĺ dohody,
b)   pĺsomnou výpoveďou zo strany poskytovateľa v prípade hrubého porušenia
c)   základných povimostí objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy,
d)   pĺsomnou výpoveďou zo strany objednávateľa v pn'pade hrubého porušenia povimostí
e)   poskytovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy,
Í)   výpoveďou každej zo zmluvných strán bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou

lehotou.

3. Obec Rudňany môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov ak neverejný poskytovateľ:
a)   opakovane poruší zmluvné povinnosti,
b)   používa  poskymutý  finančný  príspevok  nehospodáme  alebo  v  rozpore  s  účelom,

na ktoú bol poskytnutý,
c)   nepredložĺ obci pn'slušné zúčtovanie poskytnutého  fmančného prĺspevku,

4. Obec Rudňany môže zastaviť poskytovanie fmančného príspevku ak:
a)   kontrolou zistĺ opakované nedostatlqr pri použitĺ poskytnutého finančného príspevku,
b)   nedostatky v evidencii prijímateľov sociálnej služby alebo v kvalite poskytovaných
c)   sociálnych služieb,
d)   neverejný poskytovateľ do 8 (ôsmich) dnĺ pĺsomne neoznámi obci   menu alebo zánik

skutočnostĺ zapisovaných do registra poskytovateľov sociálnych   služieb,
e)   neverejný poskytovatel' nepredložĺ mesačne evidenciu prijĺmatel'ov sociálnej služby,

D   neverejný  poskytovatel'  nepredloží   obci   zmluvu   o   poskytovanĺ   sociálnej   služby
uzatvorenú podl'a § 74 zákona do 3 (troch) dní odo dňajej uzatvorenia,

5.   Neverejný  poskytovatel'  je  povinný  pri  použití  poskytnutého   finančného  prispevku
zachovávať hospodámosť, efektĺvnosť a účinnosť jeho použitia (ustanovenie §  19 ods. 3
zákona č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy v znení neskoršĺch

predpisov).

6.   Akékoľvek použitie finmčného prĺspevku, ktorý je poskytnutý z verejných prostriedkov,
v rozpore so zmluvou, je porušenĺm finančnej  disciplĺny podľa ustanovenia §  31  zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znenĺ neskorších predpisov.

7.   Neverejný  poskytovatel'  je  povinný  viesť  účtovnú  evidenciu  v   súlade  so  zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

8.   Neverejný poskytovatel' je  povinný pri  použití  fmančného  pn'spevku  dodržiavat'  zákon
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.



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

10. Neverejný poskytovateľ je povinný podľa ustanovenia § 74 ods.  19 zákona oznámiť obci
Rudňany  každú  zmenu  poskytovania  sociálnej   služby  alebo  skončenie  poskytovania
sociálnej  služby  z  dôvodu  uvedeného  v  ustanovenĺ  §  74  odseku  14.  pĺsm.  c)  zákona
a   predložiť   zoznam   prijĺmateľov    sociálnej    služby,    a   to   najneskôr   tri   mesiace

pred   predpokladaným   dňom   zmeny  poskytovania   sociálnej   služby   alebo   skončenia
poskytovania sociálnej služby.

Čl. v.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  zmluvných  stin.  Táto  zmluva je  povinne
zverejňovanou  zmluvou podl'a  ust.  §  5a  ods.  5  zákona č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom

prĺstupe k infomáciám v znenĺ neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47
ods.  1  zákona č.  40/1964 Zb. v znení neskorších  predpisov (občianslqr zákonnĺk)  dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby - obec Rudňany.
Neverejný poslqdovateľ sa zaväzuje, že do 5 ®iatich) pracovných dnĺ odo dňa uzavretia
tejto zmluvy, zverejnĺ túto zmluvu na svojom webovom sĺdle.

2.   Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo foime očíslovaných pĺsomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3.   Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.  z.
o scM}iálnych službách v znení neskorších predpisov, Občianslqm zákonníkom, prĺslušnými
ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov.

4.   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre obec Rudňany
a jeden pre neverejného poskytovateľa.

5.   Zmluvné  strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe  ich  slobodnej  vôle,  zmluva
nebola uzatvorená v tiesri za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítaLi, jej
obsahu porozumeli a na zmak súhlasu zinluvu podpisujú.

VRudňanoch,dňa.4?#...ĺ?.....-.......2018.

Marb Sýkorová
Slnečný domov občianske združenie

EE
SLNEČNÝ

ÍĹPAWOWTEĽSKÁSLUZBA
053 23   RUDŇANY 131

+421  94. 708 548
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Prí]oha č.1 k zmluve č.1/2018 o zabezpečovaní poskytovania sociáLnej služby -
-opatrovatel'skej služby medzi obcou Rudňany a Slnečným domovom, občianskym združením.

Meno Stupeň Rozsah Výška Výška Predpokladamé EON

priezNisko, odkázanosti ix)skytovanej fimčného finančného ria vykorúvanie
dátum FOna opairovateľskej príspevku príspevku odborných,
narodenia pomoc inej služby p,," na prevádzku obslužrých
PSS J7'O v hodinách odkázanosti a ďalších čimostĺprii}oskytoNaníOZ

EmĺliaCentkovánar.:14.02.1952

VI 8 hod./denne 449,18 gmes. 159,22 €/mes. 608,40 ďmes.

Suma za obdobie
182S20 €od 01.10. 2018 do 31.12. 2018


