
 
Zmluva o poskytovaní iných činností 

sociálnej služby 
č. N/../...../...... 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 
o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 
samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia 
s účinnosťou od .......................... 
 
 
Poskytovateľ sociálnej služby:    Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN  
    Zakvášov 1935/453 
    017 01  Považská Bystrica 

zastúpený štatutárnym zástupcom:  Mgr. Gabriela Lukáčová, 

    riaditeľka zariadenia  

bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

číslo účtu:    7000508332/8180 

IBAN.    SK80 8180 0000 0070 0050 8332 

IČO:     00632350 

(ďalej len „poskytovateľ“)   

a 

prijímateľ sociálnej služby:     ............................................... 

dátum narodenia:     ............................................... 

rodné číslo:     ............................................... 

číslo OP:     ............................................... 

bydlisko:     Zakvášov 1935/453 

     Považská Bystrica 

 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: ..................................... 

(ďalej len „prijímateľ“) 
 
uzatvárajú v zmysle § 74 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 
o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených 
Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob 
ich určenia a platenia (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2018“) zmluvu 
o poskytovaní iných činností sociálnej služby nasledovne:  
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Článok I 

Druh poskytovania inej činnosti sociálnej služby 
 

Bývanie v samostatnej izbe s kuchynkou  
(prijímateľ sociálnej služby býva v izbe sám) 

 
 
 

Článok II 

Deň začatia a čas poskytovania inej činnosti sociálnej služby 
 

1. Iná činnosť sociálnej služby sa poskytuje odo dňa .............................. 
 

2. Iná činnosť sociálnej služby sa poskytuje na dobu neurčitú.  
 
 
 

Článok III 

Miesto poskytovania inej činnosti sociálnej služby 
 
Sociálna služba sa poskytuje občanovi v zariadení sociálnych služieb: Centrum sociálnych 
služieb – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, Považská Bystrica 

 
izba číslo – ..................... 

 
 
 

Článok IV 

Úhrada za inú činnosť sociálnej služby  
 
Denná úhrada za bývanie v samostatnej izbe s kuchynkou  1,00 EUR/deň 
(prijímateľ sociálnej služby býva v izbe sám) 
 
 
Prijímateľ platí mesačnú úhradu za poskytovanie iných činností sociálnej služby podľa 
skutočného počtu dní v kalendárnom mesiaci. 

 
• 28 dní v mesiaci     28,00 EUR 

 
• 30 dní v mesiaci     30,00 EUR 

 
• 31 dní v mesiaci      31,00 EUR 

 
Pri ukončení pobytu poskytovateľ vráti prijímateľovi, resp. oprávnenej osobe zaplatenú úhradu 
vo výške 1,00 EUR za každý deň neposkytovania sociálnej služby.  
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V prípade, ak sa zmení druh poskytovania inej činnosti uvedenej v čl. I, zmluva č. 
N/.../........../........... sa zmení, prípadne sa jej platnosť ruší. 

 

 
 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme písomných očíslovaných 
dodatkov k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
 

2. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych 
službách, Občianskym zákonníkom a Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 2/2018.  
 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre prijímateľa sociálnej služby  
a jeden pre poskytovateľa sociálnej služby. 
 

4. Výška úhrady sa môže zmeniť zmenou všeobecne záväzného nariadenia TSK 
a zmenou zákona o sociálnych službách. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu 
si prečítali, obsahu zmluvy rozumejú a na znak  súhlasu zmluvu podpisujú. 

Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby č.     ...../............/..........                                 

 
 
 
 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
........................................................ 

                Za poskytovateľa: 
                Mgr. Gabriela Lukáčová 
            riaditeľka CSS – BYSTRIČAN 

 
 
 
 

Prijímateľ sociálnej služby: 

.......................................................... 
    Vlastnoručný podpis prijímateľa 

     (zákonného zástupcu) 
 
 
 

V Považskej Bystrici ................................ 


