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Zmluva o vykonávaní, zabezpečovaní alebo utváraní podmienok na 
vykonávanie iných činností č.

je uzatvorená v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o sociálnych službách).

(ďalej len „poskytovateľ“)

Poskytovateľ sociálnej služby: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Adresa: Škultétyho 329/102, Veľký Krtiš
Zastúpený: Mgr. Júliou Černajovou, riaditeľkou DDaDSS
Bankové spojenie: 
Č. účtu:

Štátna pokladnica Bratislava 
SK69 8180 0000 0070 0039 8823

IČO: 00647551

Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko: Rácz Róbert
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Číslo občianskeho preukazu:
Číslo rozhodnutia o odkázanosti: 8263/2019/OSSZ-002
Stupeň odkázanosti: VI. stupeň
Dátum nástupu: 19. 4. 2021

Zastúpený /á/ opatrovníkom: Obec Hodejov
Bytom: Hodejov 141
Na základe rozhodnutia súdu: Okresný súd Brezno
Č. rozhodnutia: 
(ďalej len „prijímateľ,,)

8PS/26/2019-52

Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať 
podmienky na vykonávanie iných činností pre prijímateľa, ktoré zákon o sociálnych službách 
neupravuje a zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby. Predmetom zmluvy je aj úprava 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona o sociálnych službách.

II.
Vecný rozsah vykonávaných alebo zabezpečovaných iných činností

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať a vytvárať podmienky na vykonávanie alebo 
zabezpečovanie iných činností podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov.
Iné činnosti sa vykonávajú a zabezpečujú v nasledovnom rozsahu:
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a) Zabezpečovanie nákupov prijímateľom v DDaDSS:
sprevádzanie mobilného prijímateľa pri nákupe potravín v bufete.

b) Zabezpečovanie nákupov pre prijímateľov v meste Veľký Krtíš:
- zabezpečenie nákupu tovarov bežnej spotreby v meste pre mobilného prijímateľa 

podľa jeho požiadaviek, 
sprevádzanie mobilného prijímateľa pri nákupe tovarov bežnej spotreby v meste.

c) Zabezpečovanie liekov a zdravotníckych potrieb pre prijímateľov:
zabezpečovanie liekov pre prijímateľov na predpis,
zabezpečovanie kompenzačných pomôcok pre prijímateľov na predpis, 
zabezpečovanie voľnopredajných liekov pre prijímateľov podľa ordinácie lekára, 
administrácia a zabezpečovanie kompenzačných pomôcok pre imobilných 
prijímateľov.

d) Zabezpečovanie služieb pre prijímateľov v DDaDSS:
- zabezpečenie služieb pedikéra pre prijímateľa,
- zabezpečenie služieb holiča pre prijímateľa.

e) Zabezpečovanie služieb prijímateľom v prevádzkach mimo DDaDSS:

f) Zabezpečovanie prepravy pre prijímateľov:
individuálna preprava prijímateľa na vyšetrenie do Nemocnice s poliklinikou vo 
Veľkom Krtíši,
individuálna preprava prijímateľa na vyšetrenie do nemocníc v iných mestách podľa 
ordinácie lekára,
skupinová preprava prijímateľov na aktivitu o zabezpečenie ktorej požiadali 
prijímatelia na miesto mimo Mesta Veľký Krtíš.
skupinová preprava prijímateľov na aktivitu, ktorú organizuje poskytovateľ na miesto 
mimo Mesta Veľký Krtíš,
skupinová preprava prijímateľov na vyšetrenie do Nemocnice s poliklinikou vo 
Veľkom Krtíši,
skupinová preprava prijímateľov na vyšetrenie do nemocníc v iných mestách podľa 
ordinácie lekára.

g) Zabezpečovanie kontaktov so sociálnou sieťou prijímateľov:
telefonické hovory prijímateľa s blízkou osobou podľa vlastného výberu 1 x 
týždenne.

Prijímateľ môže po vzájomnej dohode s poskytovateľom požiadať o rozšírenie ponuky iných 
činností zabezpečovaných poskytovateľom.

III.
Kedy a kde budú iné činnosti vykonávané alebo zabezpečované

1. Iné činnosti uvádzané v článku II. tejto zmluvy budú poskytované podľa potrieb 
prijímateľov na základe tejto zmluvy od 19.4.2021 po podpise obidvoch zmluvných strán.

2. Iné činnosti, ktorých vykonávanie a zabezpečenie je viazané na priestory poskytovateľa 
budú poskytované v sídle poskytovateľa na adrese: Škultétyho 329/102, Veľký Krtíš.

3. Iné činnosti, ktoré sú vykonávané v mieste prevádzkovateľa služieb budú realizované 
v týchto prevádzkach, výber prevádzky je na rozhodnutí prijímateľa.

VI.
Úhrada za iné činnosti a spôsob jej platenia

1. Výšku úhrady za iné činnosti vykonávané a zabezpečované zamestnancami 
poskytovateľa určuje poskytovateľ.

2. Poskytovateľ určuje, ktoré iné činnosti budú spoplatnené a ktoré činnosti budú 
poskytované bezodplatne.
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3. Výšku úhrady za iné činnosti poskytované podnikateľskými subjektmi si určujú tieto 
subjekty vo svojich cenníkoch.

4. Výšku úhrady za iné činnosti poskytované podnikateľskými subjektmi v priestoroch 
DDaDSS si dohodne poskytovateľ s podnikateľským subjektom, ktorý doloží vlastný 
cenník za poskytované iné činnosti.

5. Výšku úhrady za iné činnosti poskytované podnikateľskými subjektmi vo vlastných 
prevádzkach si určuje podnikateľský subjekt, ktorý inú činnosť poskytne.

6. Úhrada za iné činnosti je uhrádzaná z finančných prostriedkov prijímateľa buď:
na základe doloženej faktúry za poskytnutú inú činnosť, 

na základe pokladničného dokladu z registračnej pokladne, 
- výnimočne môže byť preplatená úhrada vystavená na náhradnom pokladničnom 

doklade,
- vreckovým, ktoré je vydané prijímateľovi alebo sprevádzajúcej osobe, ak prijímateľ 

nevie narábať s finančnými prostriedkami.
7. Úhrada za poskytované iné činnosti, ktoré zabezpečuje poskytovateľ a sú spoplatnené 

sa uhrádzajú v súlade s touto zmluvou po poskytnutí inej činnosti najneskôr do 15-teho 
dňa nasledujúceho mesiaca.

VIL
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímateľ má právo požiadať o vykonávanie alebo zabezpečenie alebo vytvorenie 
podmienok na zabezpečenie iných činností podľa svojich individuálnych potrieb tak, aby 
boli zachované jeho základné ľudské práva a slobody a jeho ľudská dôstojnosť.

2. Iné činnosti by mali byť poskytované čo možno najčastejšie mimo DDaDSS, aby 
aktivizovali prijímateľa k posilneniu jeho sebestačnosti a podieľali sa na jeho začleňovaní 
do spoločnosti.

3. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní, zabezpečovaní alebo vytváraní podmienok na 
zabezpečovanie iných činností prihliadať na individuálne potreby prijímateľa

4 Pri vykonávaní, zabezpečovaní a vytváraní podmienok na zabezpečovanie iných 
činností poskytovateľ prihliada aj na svoje prevádzkové a personálne možnosti.

VIII.
Skončenie vykonávania, zabezpečovania alebo vytvárania podmienok na 

zabezpečenie iných činností
1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 5 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.

2. Poskytovateľ môže vypovedať zmluvu o vykonaní, zabezpečovaní alebo utváraní 
podmienok na vykonávanie iných činností v prípade, že sa zmenia podmienky 
poskytovania a zabezpečovania iných činností:

ukončenie prevádzky bufetu v zariadení,
ukončenie spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ktorí svoje služby poskytujú 
v priestoroch DDaDSS,
legislatívne zmeny týkajúce sa poskytovania iných činností.

3. Ak poskytovateľ jednostranne vypovedá zmluvu podľa článku VIII. ods. 2 písm. d) 
výpovedná lehota je 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne 
oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.

X.
Záverečná časť zmluvy

1. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách po 
dohode oboch zmluvných strán.
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2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho jeden exemplár dostane prijímateľ 
a jeden poskytovateľ.

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať na základe písomného dodatku so 
súhlasom obidvoch strán, ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník s výškou úhrady za jednotlivé 
vykonávané resp. zabezpečované iné činnosti.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dohodnutým dňom začatia poskytovania iných činností podľa tejto zmluvy.

6. Zmluvné vzťahy sa riadia zákonom o sociálnych službách a internými normami 
poskytovateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa 
oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Vo Veľkom Krtíši, dňa: 19.4.2021

Mgr. Júlia Černajová - riaditeľka 
DDaDSS Veľký Krtíš
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