ZMLUVA O PLATENÍ ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU
uzatvorená podľa § 73 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

Zmluvné strany
Poskytovateľ sociálnej služby:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

BENETRIX, n.o.
Priehradná 9A, 036 08 Martin
Matej Štubňa, štatutárny zástupca BENETRIX, n.o.
v zastúpení Mgr. Peter Šimičák, riaditeľ zariadenia
IČO:
37983725
DIČ:
2022066904
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo peňažného účtu:SK6709000000005067592592

Platiteľ za sociálnu službu:
Vzťah k prijímateľovi sociálnej služby: ....................
Meno a priezvisko: ....................
Adresa trvalého pobytu: ....................
Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona
o sociálnych službách.
1/ Platiteľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v zariadení sociálnych
služieb BENETRIX, n. o. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na
adrese Priehradná 9A, 036 01 Martin, ktorá sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby:
....................
2/ Poskytovanie sociálnej služby a povinnosť platiť úhradu sa začína dňom: ....................
Článok 2
Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1/ Dohodnutá úhrada za sociálnu službu je určená na základe stanovenej výšky platieb
a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia v zariadení
BENETRIX, n. o. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
2/ Vzhľadom na to, že prijímateľovi sociálnej služby .................... nevzniká povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu, alebo jej časť, resp. jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
sociálnu službu v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo dňa .................... a jej

dodatkov, platiteľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť časť úhrady, resp. plnú úhradu, za
prijímateľa sociálnej služby a to vo výške rozdielu medzi mesačnými nákladmi za poskytovanú
sociálnu službu podľa predpisu o sume úhrady za sociálnej služby a výškou skutočnej úhrady
prijímateľa sociálnej služby
3./ Dohodnutú výšku úhrady .................... eur za 31 dňový kalendárny mesiac, ....................
eur za 30 dňový kalendárny mesiac, .................... eur za 29 dňový kalendárny mesiac,
.................... eur za 28 dňový kalendárny mesiac je platiteľ povinný uhradiť poskytovateľovi
za poskytovanú sociálnu službu mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
bankovým prevodom na účet poskytovateľa soc. služby: SK6709000000005067592592
4./ Platiteľ súhlasí s platením úhrady za poskytovanú sociálnu službu klientovi: ....................
a zároveň prehlasuje, že jeho príjem a príjem osôb, ktoré sa spoločne posudzujú presahuje
hranicu určenú § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.
Platiteľ je povinný písomne nahlásiť každú zmenu v príjmových a majetkových pomeroch do
8 dní odo dňa vzniku zmeny v zmysle § 93 ods. 1 zákona o sociálnych službách.
V zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov dáva platiteľ svojim podpisom
písomný súhlas s využívaním osobných údajov poskytovateľovi počas poskytovania sociálnej
služby.
Čl. 3
Zánik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah zanikne dňom, kedy sa prestane poskytovať sociálna služba prijímateľovi
sociálnej služby.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1./ Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ a jeden
platiteľ.
2./ Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.
3./ Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
4./ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
5./ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
6./ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list.
V Martine, dňa ....................

____________________________
poskytovateľ
Mgr. Peter Šimičák

____________________________
platiteľ
alebo jeho zákonný zástupca

Výpočtový list
Meno a priezvisko
Druh sociálnej služby/stupeň odkázanosti
Výška dôchodku – príjem spolu /starobný,
vdovecký,..../
25% životného minima
Výška dôchodku po odrátaní 25% žm
Sadzby za jednotlivé sociálne služby:
-

Denná sadzba

Mes. sadzba 31 dní

Pomoc pri odkázanosti
Bývanie
Stravovanie
Služby / uprat., pranie, žehlenie, údržba
šatst/

Spolu za poskytnuté sociálne služby
Prirážka:
- Používanie elektrospotr. /TV, .../

------

- Rehabilitácie

3,00/hod

4,00

Spolu za posk. služby + Prirážka
28 dní
Suma spolu
Platba prijímateľa po zohľ. 25% žm
Platba platiteľa

29 dní

30 dní

31 dní

