Pripravovaná finanäná operácia ja v súlads r
• rozpočtom
- efektívnosťou a hospodárnosťou
- verejným obstarávaním
- ostatnými VŠZPP

Z M L U V A číslo 105/ZPS/2012/019

Podpis.

Dátum:

o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 8
ods. 8 a § 80 písm. h) bod 3 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
o sociálnych službách)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Obec Rožkovany
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
(ďalej iba Obec Rožkovany)

Rožkovany 106
Mgr. Miroslav Poklemba
00327719

2. Arcidiecézna charita Košice
Sídlo :
Štatutárny zástupca:
IČO:
(ďalej iba ADCH Košice)

Bočná 2, Košice
Ing. Cyril Korpesio
35514027

uzatvárajú túto zmluvu:

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občanovi
Obce Rožkovany, ktorý spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby podľa
zákona o sociálnych službách v zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS). ADCH
Košice je na účel tejto zmluvy budúcim poskytovateľom sociálnych služieb v ZPS
(ďalej len budúci poskytovateľ).
2. Sociálna služba sa bude poskytovať na základe žiadosti Obce Rožkovany (ďalej
len Obec) a „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" uzatvorenej podľa
ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a ustanovení § 74 zákona o sociálnych
službách uzavretej medzi poskytovateľom sociálnej služby a občanom Obce ako
prijímateľom sociálnej služby. Sociálne služby budú poskytované pre:
Mária Šuťáková, nar. 20.4.1939, trvalé bytom Rožkovany 27

ty

ti>n.

Článok III.
Druh a miesto poskytovanej sociálnej služby
Budúci poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnych služieb,
sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v súlade s ustanovením
§ 35 zákona o sociálnych službách v zariadení pre seniorov v Dome pokojnej
staroby, Hviezdoslavova 66, 082 71 Lipany.
Článok IV.
Forma a vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
Sociálna služba sa bude poskytovať pobytovou formou ako celoročná sociálna
služba od 29.5.2012 na neurčitý čas.
Článok V.
Povinnosti zmluvných strán
1. Obec je povinná odovzdať budúcemu poskytovateľovi právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu a kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu
službu, ak sa tak nestalo pred uzatvorením tejto zmluvy.
2. Budúci poskytovateľ je povinný uzatvoriť so žiadateľom o poskytnutie sociálnej
služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby do 15 dní od doručenia kompletnej
spisovej dokumentácie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby. V prípade, že
obec doklady špecifikované v ods. 1 už doručila, poskytovateľ je povinný uzavrieť
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje oznámiť Obci ukončenie sociálnej
služby prijímateľom sociálnej služby do troch pracovných dní od jej ukončenia.
Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvný vzťah zanikne, ak prijímate!' sociálnej služby zomrie alebo mu bude
ukončené poskytovanie sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych
službách.
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo
písomným odstúpením od zmluvy.
3. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak sa zmení financovanie poskytovanej
sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách a nedôjde k dohode o zmene
financovania služby.
4. Obec má právo odstúpiť od zmluvy ak zistí, že sociálne služby nie sú poskytované
v súlade so zákonom o sociálnych službách.
5. Pri odstúpení od zmluvy, zmluvný vzťah končí dňom doručenia odstúpenia druhej
zmluvnej strane.

6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou úmrtia
prijímateľa sociálnych služieb je Obec povinná zabezpečiť umiestnenie svojho
občana do iného zariadenia sociálnych služieb ku dňu ukončenia zmluvného
vzťahu.
7. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne a bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre ADCH
Košice a dva pre Obec Rožkovany.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
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 zmluvu podpisujú.
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