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Reg. číslo: 037ml_2021 
 

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
 

uzavretá v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 73 
ods. 9 a 10 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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Partizánska Ľupča č. 3/2019 o úhradách za sociálne 
služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča (ďalej len ,,VZN 
č. 3/2019“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 
 
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, 

Partizánska Ľupča č. 84, 032 15 
Zastúpené: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 
IČO: 42433819 
DIČ: 2120088751 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001 
/ďalej len  „poskytovateľ“/ 
 
Platca:   
Meno a priezvisko: Ing. Radovan Filipko 
Dátum narodenia: 01.04.1967 
Trvalé bydlisko: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1749 /33, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Charakteristika vzťahu k prijímateľovi: syn 
/ďalej „platca“/ 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úhrada platcu za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

poskytnuté prijímateľovi sociálnej služby Darina Mardzinová nar. 01.02.1947 trvale 
bytom Slnečná 56, 974 04 Banská Bystrica /ďalej len „prijímateľ“/ na základe Zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Reg. číslo: 036zml_2021 zo dňa 
29.04.2021 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách a VZN č. 3/2019.  
 

2. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle 
citovaného zákona o sociálnych službách.  
 

Článok II. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia  a platenia za poskytované služby 

 
1. Prijímateľ v zmysle § 73 zákona o sociálnych službách je povinný platiť úhradu za 

poskytované sociálne služby alebo jej časť podľa príjmu a majetku, tak aby mu po zaplatení 
úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu zostalo mesačne z jeho príjmu najmenej 
25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú ustanovenú osobitným 
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predpisom. Úhrada za sociálnu službu je určená ako násobok počtu dní príslušného 
mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za odborné, 
obslužné a ďalšie tzv. nadštandardné činnosti. 
 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel mesačného príjmu prijímateľa sociálnej služby a 25 % 
sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom 
nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady za sociálnu službu, ale len jej časti, úhradu za 
poskytovanú sociálnu službu prevyšujúcu 25 % sumy životného minima sa zaväzuje platiť 
platca, bez uvedenia príjmu. 
 

3. Platca sa zaväzuje platiť rozdiel medzi výškou úhrady za skutočne poskytnuté sociálne 
služby a sumou, ktorou bude na úhradu nákladov spojených s poskytovaním sociálnych 
služieb prispievať prijímateľ. Výška úhrady sa môže meniť podľa skutočne poskytnutých 
odborných, obslužných činností a ďalších - nadštandardných služieb v danom mesiaci.  
 

4. Podrobný rozpis určenej úhrady a výpočtu sumy úhrady prijímateľa a sumy úhrady pre 
platcu v prepočte na kalendárne dni a mesiac je uvedený vo Vyúčtovaní úhrady za 
príslušný kalendárny mesiac. Vyúčtovanie úhrady za príslušný kalendárny mesiac bude 
platcovi doručený každý mesiac.  
 

5. Úhradu za poskytované služby sa platca zaväzuje platiť poskytovateľovi v mesačných 
platbách za bežný mesiac vždy najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, v ktorom sa poskytuje sociálna služba, prevodom na účet poskytovateľa: IBAN: 
SK28 5600 0000 0081 7715 4001, VS - rodné číslo prijímateľa, alebo v hotovosti do 
pokladne Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča. 

 
Článok III. 

Deň začatia, doba trvania a dôvody odstúpenia od zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára odo dňa 03.05.2021 na dobu neurčitú. 
 

2. Túto zmluvu je možné zrušiť výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 
je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
3. Platca môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak preukáže, že mu po zaplatení časti úhrady za 

sociálnu službu mesačne nezostane 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej 
osobitným predpisom. 

 
4. Zmluva sa ruší aj v tom prípade, ak u prijímateľa sociálnej služby sa skončí jej poskytovanie. 

 
5. Táto zmluva zaniká smrťou prijímateľa. 
 
6. Platca berie na vedomie, že poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby v zariadení pre seniorov Reg. číslo: 036zml_2021 zo dňa 29.04.2021, ak platca 
nezaplatí riadne a včas dohodnutú časť úhrady za sociálnu službu. 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa. 
 
4. Túto zmluvu možno meniť len písomne formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami.  
 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z čoho jeden rovnopis obdrží platca a dva rovnopisy 

obdrží poskytovateľ. 
 
6. Platca svojim podpisom súhlasí s uvedením jeho osobných údajov, ktoré budú použité 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

 
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili, 

že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu 
neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 

V Partizánskej Ľupči dňa   .......................................... 
 

 
                           Poskytovateľ   Platca 
 
 
 
 
 
 
 .................................................... .................................................. 
                 PhDr. Ľubomíra Gloneková   Ing. Radovan Filipko 
                                  riaditeľka    platca    


