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Z M L U V A    O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

  

uzatvorená podľa 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 

  

P o s k y t o v a t e ľ :  

 

Názov: EuProgres  n. o. 

Sídlo: Kutuzovova 1,  

831 03 Bratislava – Nové Mesto 

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Eľko 

IČO: 45 745 722 

Bankové spojenie: 

č. účtu IBAN: 

   Československá obchodná banka, a.s. 

     SK88 7500 0000 0040 2968 3042 

 

(ďalej  ako „Poskytovateľ“)  

 

 

Poskytovateľ vykonáva činnosť na základe registrácie na Samosprávnom kraji v Bratislave, 

pod číslom: 224/2015-SP zo dňa 17.6.2015. Rozhodnutie o registrácii n. o. nadobudlo 

právoplatnosť dňom 17.6.2015.  

 

  

O b j e d n á v a t e ľ :  

  

Názov: Obec Likavka  

Sídlo: Obecný úrad, 034 95 Likavka 815 

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO: 00315362 

DIČ: 2020589582 

Bankové spojenie: 

č. účtu IBAN: 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

(ďalej ako „Objednávateľ“)  

 

/spolu ďalej ako „zmluvné strany“/ 

  

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. b) 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.  
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- 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.  

- 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. Poskytovateľ uzavrie pracovný pomer 

na 8 hod./deň s opatrovateľkou zabezpečujúcou sociálnu službu a splní si všetky 

povinnosti vyplývajúce z pozície zamestnávateľa v súlade so Zákonníkom práce. 

Opatrovateľská služba bude zabezpečovaná Poskytovateľom počas trvania projektu 

Podpora opatrovateľskej služby v Žilinskom samosprávnom kraji, najneskôr do 

30.11.2023. Opatrovateľ/-ka bude zamestnaný/-á na dobu určitú do 30.11.2023 – do 

ukončenia projektu Podpora opatrovateľskej služby v Žilinskom samosprávnom kraji.  

 

2. Objednávateľ zabezpečí pre Poskytovateľa klientov odkázaných na opatrovateľskú 

službu s priznaným stupňom odkázanosti tak, aby u nich mohla vykonávať opatrovateľskú 

službu 1 opatrovateľka v rozsahu spolu 8 hod./ na pracovný deň. Objednávateľ zabezpečí 

pre Poskytovateľa opatrovateľky, ktoré budú vykonávať terénnu sociálnu službu 

u odkázanej osoby. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať domácu opatrovateľskú službu podľa § 41 

zákona o sociálnych službách v súlade s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu 

prijímateľa sociálnej služby a zároveň sa zaväzuje uzatvoriť s prijímateľom sociálnej 

služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona o sociálnych 

službách. Miestom poskytovania sociálnej služby bude domáce prostredie prijímateľa 

sociálnej služby. 

 

 

 

Článok III.  

Doba plnenia zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet zmluvy pre Objednávateľa odo dňa   

1.2.2022  najneskôr do 30.11.2023.  

 

 

 

Článok IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi zoznam osôb, ktorým má 

poskytovať sociálnu službu - opatrovateľskú službu, spolu s právoplatným 
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Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a Posudkom o odkázanosti na 

sociálnu službu prislúchajúcimi každej osobe z tohto zoznamu.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi zoznam opatrovateliek, ktoré budú 

u odkázaných osôb vykonávať terénnu sociálnu službu.  

 

3. 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.  

  

4. 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.  

  

5. 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.  

 

6. Poskytovateľovi prislúcha odplata za domácu opatrovateľskú starostlivosť vo výške 2,20 

€ za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby. Prijímateľ sociálnej služby hradí 

túto odplatu vo výške 1,55 €/hod. a Objednávateľ je povinný uhradiť príspevok vo výške 

0,65 € za 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. 

 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť evidenciu skutočne poskytnutých služieb prijímateľovi 

sociálnej služby. Do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca poskytovateľ vystaví 

objednávateľovi faktúru za poskytnutú opatrovateľskú službu v príslušnej výške v zmysle 

ustanovení bodu 6 tohto článku so splatnosťou 15 dní. 

   

 

Článok V.  

  Doba platnosti a ukončenie zmluvy  

   

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2023.   

  

2. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby možno ukončiť:  

a. písomnou dohodou zmluvných strán, v takom prípade platnosť zmluvy končí 

k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po uzavretí dohody 

b. písomnou výpoveďou zo strany Poskytovateľa v prípade hrubého porušenia 

základných povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 

c. písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa v prípade hrubého porušenia 

povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 

d. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s 1 mesačnou 

výpovednou lehotou 

 

3. Výpovedná lehota je zmluvnými stranami dohodnutá na 1 mesiac a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. 
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Článok VI.   

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi, ako aj zákonom o sociálnych službách. 

 

2. Obsah zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa môže meniť len písomnou dohodou 

zmluvných strán vo forme dodatku. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o poskytovaní sociálnej služby pred podpisom 

dôkladne preštudovali, že ju uzavreli po vzájomnom prerokovaní a v dobrej vôli, s jej 

obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. Zmluva bola uzatvorená 

slobodne, vážne a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu 

originálu /jeden rovnopis pre Poskytovateľa a jeden rovnopis pre Objednávateľa. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

 

 

Za Poskytovateľa:     Za Objednávateľa: 

 

V Bratislave, dňa  28.01.2022              V Likavke , dňa 28.01.2022 

  

 

 

 

 

 

..............................................    .............................................. 

Ing. Dušan Eľko, štatutár    Ing. Marián Javorka 

EuProgres n. o.     starosta obce 


