
                            

 
 

Z M L U V A    
O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a zákona 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. 

 
Zmluvné strany 

 
P o s k y t o v a t e ľ : 
 
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. 
Šafárikova 28, 903 01 Senec 
v zastúpení: Zuzana GABRIŠOVÁ KOŠECOVÁ, riaditeľ 
IČO: 42 166 331 
DIČ : 2022645515 
bankové spojenie: VUB banka 
č. účtu: 2480570553/0200 
Poskytovateľ vykonáva činnosť na základe registrácie na Obvodnom úrade v Bratislave, 
Odbor všeobecnej vnútornej správy, Staromestská 6, 814 40 Bratislava pod číslom: OVVS-
22861/259/2008-NO zo dňa 15. júla 2008. Rozhodnutie o registrácii n. o. nadobudlo 
právoplatnosť dňom 15. 07. 2008. 
 
O b j e d n á v a t e ľ : 
 
Obec :  Obec Rovinka 
Adresa : 900 41 Rovinka č. 350 
v zastúpení: JUDr. Milan Bombala, starosta obce 
IČO:   00305057 
DIČ :  2020362036 
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
č. účtu:  1802404001/5600 
 
 

Článok I. 
 
 

Predmet zmluvy 
 
 
/1/ Poskytovateľ  plnením predmetu zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby sa 
zaväzuje, že bude  :  
- zabezpečovať pre objednávateľa poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby 
v zmysle § 8 ods. 2 písm. d) zákona 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“) a to vo forme terénnej sociálnej služby 
v prirodzenom sociálnom prostredí prijímateľov. 
- zabezpečiť sociálnu službu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie 



                            

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci. 
- vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť vyplývajúcu z pracovnoprávnych 
vzťahov upravených Zákonníkom práce /zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov/  voči zamestnancom poskytujúcim sociálnu službu. 
-  hospodáriť s finančnými prostriedkami, ktoré objednávateľ poskytne  poskytovateľovi za 
výkon opatrovateľskej služby pravidelne mesačne na základe poskytovateľom vystavených 
faktúr 
-  zabezpečovať úlohy na úseku sociálneho poistenia /v zmysle zákona NR SR č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/ a zdravotného poistenia /v zmysle 
zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov/ voči zamestnancom. 
 
                                                                                                                                                                                                                                          

Článok II.  
 
 

Podmienky plnenia zmluvy 
 

 
/1/ Poskytovateľ poskytuje opatrovateľskú službu občanom na základe právoplatného 
rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľská služba  bude vykonávaná 
na dobu neurčitú. 
 
/3/ Objednávateľ finančné prostriedky za poskytnutú opatrovateľskú službu poskytovateľovi 
uhradí na základe ním predkladaných mesačných faktúr, v ktorých budú uvedená výška 
finančných príspevkov pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ako aj 
finančný príspevok na prevádzku. Ide o výšku rozdielu medzi štandartnými príjmami 
a priemerným finančným príspevkom pri odkázanosti v prepočte na počet prijímateľov 
sociálnej služby. 

 
/4/ V prípade omeškania s platbami  je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi 
poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.  

 
 

 
Článok III. 

 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 
 

/1/ Objednávateľ sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi presný počet osôb, ktorým má 
poskytovať sociálnu službu - opatrovateľskú službu a v ním vydanom posudku o odkázanosti 
na sociálnu službu presne vymedzí rozsah úkonov sociálnej služby. 
 
/2/ Objednávateľ poskytne poskytovateľovi kompletnú spisovú dokumentáciu občana za 
účelom uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby a za účelom 
získavania podkladov na výpočet výšky úhrady. Súčasťou spisovej dokumentácie  bude aj 



                            

súhlas dotknutej osoby na spracúvanie údajov na účely sociálnych služieb podľa zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ na 
základe písomnej žiadosti sprístupňuje osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, len 
ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh. 
 
/3/ Objednávateľ poskytne poskytovateľovi osobnú spisovú dokumentáciu opatrovateľov 
vykonávajúcich opatrovateľskú službu za účelom prevzatia  povinností na úseku 
pracovnoprávnych vzťahov. Poskytovateľ za účelom personálnej a mzdovej agendy 
opatrovateľov bude postupovať podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.  
 
/4/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi predloženú faktúru najneskôr 
v posledný deň splatnosti faktúry. 
 
/5/ Objednávateľ má právo kontroly výkonu sociálnej služby - opatrovateľskej služby 
poskytovateľom. 
 
/6/ Objednávateľ bude okamžite písomne informovať  poskytovateľa o zmene v počte osôb 
alebo o zmene jednotlivých úkonov sociálnej služby alebo o akejkoľvek skutočnosti, ktorá má 
vplyv na poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby. 
 
/7/ Poskytovateľ sa zaväzuje zodpovedne pristupovať k plneniu predmetu zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je uvedený v čl. I.  tejto zmluvy, poskytovať sociálnu 
službu  na  úrovni a v patričnej kvalite v zmysle zákona o sociálnych službách. 
 
/8/ Poskytovateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek zmene 
v rozsahu poskytovanej sociálnej služby,  ako aj o zmene financovania sociálnej služby. 
Všetky rozhodné skutočnosti týkajúce sa poskytovania sociálnej služby bez odkladu riešiť 
s objednávateľom. 
 
/9/ Poskytovateľ sa zaväzuje viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby v zmysle § 95 
zákona o sociálnych službách, ktorú sa zaväzuje mesačne predkladať objednávateľovi.  
 
/10/ Poskytovateľ, ktorý poskytuje sociálne služby podľa tohto zákona je povinný vopred 
písomne oznámiť príslušnému orgánu zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie 
poskytovania sociálnej služby, najmä zmenu druhu sociálnej služby a miesta poskytovania 
sociálnej služby a priložiť zoznam občanov, ktorým sociálnu službu poskytuje.   
 
 
 

Článok IV. 
 
 

Doba platnosti a ukončenie zmluvy 
 
 

/1/ Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.  
 
/2/ Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby možno ukončiť: 



                            

 


