
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej 
služby (Zariadenie pre seniorov) 

uzatvorená podľa§ 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 o sociálnych službách") a podľa VZN o úhradách za sociálne 
služby poskytované obcou Závod medzi 

poskytovateľom sociálnej služby: 

sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

( ďalej len „ poskytovateľ") 

a 

platiteľom časti úhrady za soc. službu: 

IČO: 

Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. 

Brezová 419, 90872 Závod 

Mgr. Emil Hlavatý, riaditeľ 

45741093 

Prima banka 

9254748001/5600 

Obec Závod,Sokolská 243,Závod 

00310158 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Prima Banka Slovensko a.s. Malacky 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

( ďalej len „ platiteľ") 



Čl. I 
Predmet zmluvy 

Platiteľ sa zaväzuje pravidelne uhrádzať poskytovateľovi časť úhrady za prijímateľa sociálnej 
služby p.Šarkôzy Eduard, nar. 15.6.1955, bytom Závod 612, ktorému je poskytovaná sociálna 
služba v zariadení pre seniorov na základe zmluvy č: 1/05/2021. 

Čl. II 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

1. Mesačná úhrada prijímateľa pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov je v sume 
636,5 €. Mesačná úhrada sa vypočíta podľa poskytnutých úkonov a služieb v danom mesiaci. 
2. Po prepočte podľa ustanovenia § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách bolo zistené, že 
prijímateľovi sociálnej služby p. Šarkôzy zostáva na zaplatenie úhrady suma 278,70 €, čo 
znamená, že prijímateľovi sociálnej služby nezostáva suma potrebná na úhradu celej výšky 
sumy za poskytovanú službu. 
3. Na základe uvedeného sa poskytovateľ a platiteľ v zmysle ustanovenia§ 73 ods. 10 zákona 
o sociálnych službách dohodli, že zvyšnú časť úhrady vo výške: 357,80 € bude uhrádzať 
platiteľ obec Závod. 
4. Platiteľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú sumu - časť úhrady za 
poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac najneskôr posledný pracovný deň v danom 
mesiaci v hotovosti do pokladne poskytovateľa alebo na účet poskytovateľa (č. účtu 
9254748001/5600, v.s. mesiac/rok za ktorý sa platí úhrada, do poznámky uviesť meno a 
priezvisko prijímateľa sociálnej služby). 

ČI. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o úhrade je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana dostane jeden 
rovnopis. 
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byt' vyhotovené vo forme písomných 
dodatkov. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 20.05.2021 . 

V Závode, 20.05.~021 

... L 
/riaditeľ DSS 


