ZMLUVA číslo: OZxxxxxx-ZS
O ZABEZPEČOVANÍ a POSKYTOVANÍ DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, a zákona 448/2008 o sociálnych službách medzi
zmluvnými stranami:
Prijímateľ sociálnych služieb:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Bydlisko:
ďalej len prijímateľ služieb,
Pristupujúci platiteľ úhrad:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
ďalej len pristupujúci platiteľ úhrad,
Kontakty:
Syn , tlf, e-mail...
Syn
Sesternica

a
Poskytovateľ služieb:
Meno
Sídlo
Prevádzka
IČO: , DIČ: (nie je platiteľom DPH)
Zastúpená riaditeľkou:
ďalej len poskytovateľ,
za týchto podmienok:

1.

2.

3.

4.
5.

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
zabezpečovaní zdravotníckych výkonov, ošetrovateľských výkonov, zabezpečovaní a
poskytovaní doplnkových služieb.
Poskytovateľ deklaruje, že poskytuje ošetrovateľské výkony v zmysle 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 platnom znení ,ďalej len
zákon o sociálnych službách a vykonáva ich na základe oprávnenia na poskytovanie
ošetrovateľských výkonov ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti).
Poskytovateľ deklaruje, že zabezpečuje zdravotné služby a zdravotnícke výkony na základe
zmlúv o spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a využívaním štátom
nastaveného systému zdravotnej starostlivosti.
Poskytovateľ deklaruje, že ďalšie doplnkové služby zabezpečuje prostredníctvom
dodávateľov, alebo poskytuje vlastnými zamestnancami.
Na základe podmienok uvedených v tejto zmluve sa poskytovateľ zaväzuje za odmenu
poskytovať, alebo zabezpečovať prijímateľovi sociálnych služieb systém zdravotnej
starostlivosti. Systém zdravotnej starostlivosti predstavuje:
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1. poskytovanie služieb stredného zdravotného personálu,
2. zabezpečovanie lekárskej starostlivosti, ktoré spočíva
a. v sprostredkovaní služieb praktického lekára pre dospelých, psychiatra, neurológa,
urológa poskytovaných pri lôžku,
b. v privolaní lekárskej pohotovostnej služby(LPS) v prípade potreby a poskytovaní
informácií pre LPS, zbalenie potrebných vecí na hospitalizáciu, informovanie
rodinných príslušníkov,
c. v zorganizovaní plánovaných lekárskych vyšetrení a plánovanej hospitalizácie,
3. aplikácia nadštandardných zdravotníckych pomôcok.
6. Na základe podmienok uvedených v tejto zmluve sa poskytovateľ zaväzuje za odmenu
poskytovať, alebo zabezpečovať doplnkové služby, ako je používanie vlastného televízneho
prijímača, používanie vlastného rozhlasového prijímača, sprievod mobilného a orientovaného
prijímateľa sociálnych služieb do zdravotníckeho zariadenia, strihanie, farbenie vlasov,
manikúru pedikúru.
7. Poskytovateľ v zmysle tejto zmluvy, odsek 5. bližšie špecifikuje nasledovné služby:
a) zdravotná starostlivosť primárna a dispenzarizácia prostredníctvom zmluvného lekára
prvého kontaktu, ktorý ambuluje v budove poskytovateľa služieb, vedenie a úschova
zdravotnej dokumentácie, ak o to prijímateľ služieb požiada zmluvného lekára
poskytovateľa (praktického lekára pre dospelých, psychiatra, neurológa, urológa),
b) zdravotná starostlivosť stredného zdravotného personálu v zmysle § 22 zákona
o sociálnych službách
1. vedenie ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie prijímateľa sociálnych
služieb, vykonávanie ošetrovateľských výkonov a intervencií v zmysle
komplexného ošetrovateľského plánu a podľa pokynov lekárov,
2. sprostredkovanie dodania liekov a zdravotníckych pomôcok do zariadenia
sociálnych služieb,
3. liekovanie liekov podľa indikácie lekárov a predpisu liekov,
4. zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, zorganizovanie a zabezpečenie
zdravotníckych pomôcok podľa indikácie lekárov,
5. poskytnutie, zabezpečenie, alebo sprostredkovanie rehabilitácie,
6. zorganizovanie a zabezpečenie odborných vyšetrení, sprevádzanie a doprava
na odborné vyšetrenia, ktoré odporúča dispenzárny lekár, pričom sa účasť alebo
pomoc rodinných príslušníkov sa nevylučuje,
7. zorganizovanie a zabezpečenie plánovanej hospitalizácie podľa odporúčania
príslušného odborného, resp. ošetrujúceho lekára.
6. Ďalšia starostlivosť (záujmová, kultúrna, účasť na vzájomnom spoločenskom živote).

III.
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy. Účinnosť nadobúda dňom
dd.mm.rrrr.
2. Zmluva je platná na neurčito.
3. Miestnom poskytovania služieb je Bošániho ulica, č. 2, 841 02 Bratislava.
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1.
2.

3.

2.
3.
4.

5.

IV.
Cena za služby
Prijímateľ sociálnej služby a pristupujúci platiteľ úhrad spoločne a nerozdielne platia úhradu
za služby uvedené v tejto zmluve.
Úhrady za služby a služby zdravotnej starostlivosti, neuhrádzané zdravotnou poisťovňou, sú
stanovené dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z.
z. a podľa Cenníka vydaného HESTIA, n.o. (ďalej len cenník).
Úhrady za služby sa uhrádzajú na základe faktúry za služby vystavované poskytovateľom.
Faktúra za služby za mesiac obsahuje paušálne úhrady:
a) cenu za služby stredného zdravotníckeho personálu 5,24€
b) cenu za služby praktického lekára 0,50€.
Faktúra za služby obsahuje ceny za poskytnuté ďalšie služby:
Úhrady za zdravotnícku starostlivosť
a) Úhradu za aplikáciu zdravotníckych pomôcok (napríklad použite biolampy, odsávačky
hlienov, kyslíkovej terapie a iné).
b) Úhradu za priame platby zabezpečených odborných vyšetrení a recepty ak nebola
úhrada uskutočnená ako výkon uhrádzaný príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo
ich doplatky a poplatky stanovené dodávajúcim subjektom.
c) Úhrada doplatkov za lieky, alebo lieky dodané dodávajúcou lekárňou.
d) Úhradu za priame platby za hospitalizáciu, ak nebola úhrada uskutočnená ako výkon
uhrádzaný príslušnou zdravotnou poisťovňou.
e) Úhradu za sprevádzanie na odborné vyšetrenia, ktoré odporúča lekár.
f) Úhradu za ďalšiu špeciálnu starostlivosť, rehabilitačné cvičenia, zabezpečenie
zdravotníckych pomôcok a zacvičenie prijímateľa sociálnych služieb na ich
používanie ak boli dohodnuté.
Úhrady za doplnkové služby:
a) Úhrada za manikúru, pedikúru, strihanie, farbenie vlasov ak boli dohodnuté
a poskytnuté,
b) Úhrada
i. poplatku za revíziu vlastných elektrických spotrebičov,
ii. ako aj paušálnu úhradu za ich prevádzku (napr. TV, PC), ktoré si priniesol
prijímateľ sociálnych služieb a používa ich po dohode s poskytovateľom.
Fakturácia úhrad za zdravotnícke a nadštandardné služby bude vykonaná na základe
faktúr zdravotníckych zariadení, zmlúv s poskytovateľmi,
resp. dodávateľských
subjektov (napríklad UPC) a na základe aktuálneho Cenníka.
V čase neprítomnosti platí prijímateľ paušálne mesačné náhrady podľa Cenníka.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo úpravy cien sledujúc všeobecný nárast cien tovarov
a služieb a zmien dodávateľských zmlúv.
Úhrady platí platiteľ úhrad spravidla k 15-temu dňu mesiaca, na základe faktúry. Splatnosť
faktúry sú 3 dni na účet poskytovateľa, ak nebude oznámené iné bankové spojenie.
Bankové spojenie poskytovateľa:
Slovenská sporiteľňa .a.s.
Číslo účtu:
182069278/0900
Variabilný symbol:
8xxxx2014
Ak je platiteľ úhrad v omeškaní s úhradou po dátume splatnosti, má poskytovateľ právo
účtovať od platiteľa úhrad úrok z omeškania vo výške stanovenej § 517, ods. 2 Občianskeho
zákonníka.
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V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prijímateľ sociálnych služieb sa musí preukázať:
Osobnými dokumentmi – občianskym preukazom, preukazom poistenca zdravotnej
poisťovne.
2. Predmety a ich prípadnú inštaláciu, ktoré si prijímateľ sociálnych služieb hodlá priniesť je
potrebné dohodnúť dopredu. Patrí sem napríklad: televízny a rádiový prijímač, prípadne
video alebo CD rekordér, obraz, alebo obrazy – primerane veľkosti izby a spolubývajúcemu,
polička, alebo menší kus nábytku, ktorý spája prijímateľa sociálnych služieb s domovom.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.

VI.
Ukončenie zmluvy a jej dodatky
Táto zmluva môže byť ukončená:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou prijímateľa sociálnych služieb s 30-dňovou výpovednou dobou.
Výpoveď začne plynúť v prvý deň po doručení výpovede doporučenou zásielkou. Za
doručenie výpovede sa považuje aj odmietnutie alebo neprevzatie poštovej zásielky s
výpoveďou doručiteľom, zaslanej doporučenou poštovou zásielkou,
c) smrťou prijímateľa sociálnych služieb.
Dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými
stranami.
Ukončením zmluvy nezaniká právo oboch zmluvných strán na vyrovnanie zmluvných
záväzkov.
VII.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú
prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto
zmluve.
Použitie osobných údajov upravuje § 94 a nasledujúce zákona o sociálnych službách
v platnom znení. Nevyžaduje sa osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pristupujúci a prijímateľ sociálnych služieb súhlasia s vyhotovovaním fotografií, prípadne
videozáznamu počas pobytu prijímateľ sociálnych služieb a súhlasia s ich vyvesením na
nástenky, web poskytovateľa a s použitím na prednášky a propagačné a študijné materiály
a pre potreby výročných správ o činnosti. Súhlas možno odvolať osobitným vyhlásením
v písomnej forme.
Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každý účastník dostane jeden
rovnopis.

...................................................
klient

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

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

pristupujúci

za poskytovateľa

V Bratislave dňa: ................
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