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Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný 
transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri 
uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
 
 
Vymedzenie pojmov  
 
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor 
týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, 
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie 
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti 
fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 
fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu 
sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.  
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi 
zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji 
poskytovania sociálnych služieb. 
  
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.  
 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je písomný právny úkon, ktorý upravuje vzťah 
medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.  
 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je tlačivo v rozsahu 
prílohy č. 1 (tlačivo- formulár) , ktoré podáva fyzická osoba, ktorá má záujem o 
poskytovanie sociálnej služby. 
 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
  
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (Príloha č. 1) podáva 
písomne fyzická osoba (ďalej len žiadateľ), ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej 
služby u poskytovateľa Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej 
Novej Vsi (ďalej len „ZPMP v SNV“ alebo „poskytovateľ“)  . V prípade, že fyzická osoba 
je pozbavená spôsobilosti na právne úkony, žiadosť podáva a podpisuje jej súdom 
ustanovený opatrovník alebo zákonný zástupca.  
 

K Žiadosti žiadateľ v prílohe dokladuje: 

 Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu  

 Lekársky a sociálny posudok, vydaný Úradom Košického samosprávneho kraja. 

 Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku  

 Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia za sociálnu službu 
 
Žiadosť sa podáva sociálnemu pracovníkovi. Sociálny pracovník žiadosť preverí, zistí jej 
úplnosť a splnenie všetkých formálnych náležitosti. V prípade potreby vyzve žiadateľa na 



2 
 

doplnenie žiadosti. Následne žiadosť zapíše do Evidencie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
a vybavuje ju. Sociálny pracovník je zodpovedný za komunikáciu so žiadateľom a 
informovanie o podmienkach poskytovania sociálnej služby pred uzatvorením zmluvy, 
taktiež je zodpovedný za administratívny proces uzatvorenia zmluvy.  
 
 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
 
ZPMP v SNV poskytuje prijímateľovi sociálnu službu v Domove sociálnych služieb „Náš 
dom“ (ďalej len „DSS Náš dom“ na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej 
len zmluva). Po určení termínu začatia poskytovania sociálnej služby žiadateľom 
dochádza k uzatvoreniu zmluvy (Príloha č. 2).  
 
Zmluvu uzatvára riaditeľ s prijímateľom sociálnej služby. Zmluva musí byť uzatvorená 
spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. Procesu uzatvárania 
zmluvy sa môže zúčastniť aj žiadateľovi blízka osoba, ktorú si sám určí.  
 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:  
 

 označenie zmluvných strán,  

 druh poskytovanej sociálnej služby,  

 vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,  

 počet odoberaných jedál,  

 deň začatia poskytovania sociálnej služby,  

 čas poskytovania sociálnej služby,  

 miesto poskytovania sociálnej služby,  

 sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,  

 sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení ochrany príjmu, spôsob jej určenia, 
podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,  

 podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,  

 dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a  

 sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona 
448/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov  

 
Proces prijatia do zariadenia pri bezodkladnom poskytnutí sociálnej služby definuje 
interná smernica č. III/2015 o bezodkladnom poskytnutí sociálnych služieb v DSS „Náš 
dom“.  
Zmluva sa stáva platnou ak bola riadne podpísaná a doručená všetkým účastníkom 
konania.  
 
Spôsoby skončenia zmluvy:  
 

Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 
dní.  
Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby len z týchto vážnych dôvodov:  
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1) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím 
narúša občianske spolužitie alebo 

2) nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako 1 mesiac alebo 
platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne dvojnásobok dohodnutej 
mesačnej úhrady, 

3) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby z dôvodu zmien skutočnosti rozhodujúcich na určenie sumy úhrady a 
platenie úhrady za sociálnu službu,  

4) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel 
poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu. Túto 
skutočnosť musí poskytovateľ sociálnej služby oznámiť prijímateľovi sociálnej 
služby najneskôr tri mesiace pred predpokladaným dňom zmeny alebo skončenia 
poskytovania sociálnej služby. Rovnako má poskytovateľ túto oznamovaciu 
povinnosť aj voči obci alebo vyššiemu územnému celku; 

5)  obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na 
sociálnu službu.  

 
Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy zo strany poskytovateľa je poskytovateľ sociálnej 
služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením 
dôvodu výpovede. 
  

 Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní celoročnej 
pobytovej sociálnej služby uvedeného v bode 1), 2) a 5), sú obec a vyšší územný 
celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovateľom 
zabezpečiť fyzickej osobe nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných 
životných potrieb, ak si ich nevie zabezpečiť sama.  

 Ak poskytovateľ jednostranne vypovedá zmluvu o poskytovaní celoročnej 
pobytovej služby podľa bodu 5), výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. 
Poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi začiatok plynutia 
výpovednej lehoty.  

 Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní celoročnej 
sociálnej služby z dôvodu uvedeného v bode 4) je poskytovateľ povinný 
zabezpečiť prijímateľovi poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za 
porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak ju 
poskytovateľ nemôže zabezpečiť, zabezpečí poskytovanie tejto služby obec alebo 
vyšší územný celok.  

 Ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez 
právneho nástupníctva na základe rozhodnutia vyššieho územného celku o 
výmaze z registra alebo zákaze poskytovať sociálnu službu pred uplynutím času 
trvania poskytovania sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti 
ustanovenej týmto zákonom zabezpečí poskytovanie sociálnej služby.  

 

Podmienky a spôsob výpočtu úhrady za poskytované sociálne služby – 
kalkulačný(výpočtový) list 

 
Podmienky a spôsob výpočtu úhrady za poskytované sociálne služby sú obsiahnuté 
v kalku-lačnom, resp. tzv. Výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.   
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Úhrada za odborné činnosti  
 
Úhrada za pomoc fyzickej osoby pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  
Výška úhrady v IV. stupni odkázanosti je určená pevnou sumou v € na deň/osobu.  
Výška úhrady v V. stupni odkázanosti je určená pevnou sumou v € na deň/osobu.  
Výška úhrady v VI. stupni odkázanosti je určená pevnou sumou v € na deň/osobu.  
Výška mesačnej úhrady za poskytovanie pomoci fyzickej osoby pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby sa určí ako 30- násobok dennej sadzby.  
 
 
 
Úhrada za obslužné činnosti  
 
Ubytovanie  
Denná sadzba úhrady za ubytovanie je určená pevnou sumou v €/deň. Výška 
mesačnej úhrady za poskytovanie ubytovania sa určí ako 30- násobok dennej sadzby.  

Príplatok za bývanie v dvojlôžkovej izbe samostatne je určený pevnou sumou v 
€/mesiac.  
 
Stravovanie  
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny, a to:  
 
pri racionálnej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri šetriacej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri diabetickej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
  
Za režijné náklady na prípravu stravy sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej 
prevádzky najmä mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky a odvody do poistných 
fondov, energie, vodné a stočné, vývoz odpadu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, 
pranie, osobné, ochranné a pracovné prostriedky, opravy a údržba technológií a 
priestorov stravovacej prevádzky.  
Režijné náklady na prípravu stravy sú vo výške:  
 
pri racionálnej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri šetriacej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri diabetickej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
 
Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na 
prípravu  
stravy. Celková hodnota stravy na deň a prijímateľa, ktorému sa poskytuje služba v 
zariadení je pri:  
 
pri racionálnej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri šetriacej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
pri diabetickej diéte – v pevnej sume na deň/osobu (podľa výpočtového listu) 
 
Výška mesačnej úhrady za stravovanie sa určí ako 30 – násobok dennej sadzby.  
 
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva  
Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na 
deň a prijímateľa pevnou sumou v €/deň.  
Výška mesačnej úhrady sa určí ako 30- násobok dennej sadzby.  
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Spôsob určenia úhrady za doplnkové služby je predmetom osobitnej zmluvy – Zmluva 
o platení úhrad za nadštandardné činnosti.    
Výška úhrady za nadštandardné činnosti je určená pevnou sumou v € deň/osoba.  
Výška mesačnej úhrady sa určí ako 30- násobok dennej sadzby.  
 
Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby  
Výška celkovej úhrady za poskytované služby PSS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 
30 – násobok dennej sadzby za pomoc fyzickej osoby pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby , obslužné činnosti a úhrada za doplnkové služby. Celková úhrada za 
služby v zariadení sociálnych služieb DSS „Náš dom“ v kalendárnom mesiaci sa určí ako 
súčet parciálnych úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a úhrada za doplnkové 
služby.  
Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.  
Úhradu za službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v 
ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje bezhotovostne do 15 -teho dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci.  
 
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a iné 
činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné 
miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a 
poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.  
 
Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v zariadení bez jeho 
oznámenia, zaplatená úhrada sa nevracia. Za prerušenie poskytovania sociálnej služby 
v zariadení sa považuje 
najmä:  

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,  

 dovolenka, 

 rekondično-ozdravovací pobyt.  
 
V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa 
rozsahu sociálnej služby.  
Skutočnosti uvedené v zmluve sa môžu zmeniť iba dodatkom k zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby, ak si to dotknuté strany vzájomne v tejto zmluve dohodli.  
Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ZPMP v SNV zasiela na účely ich  evidencie 
KSK..  
 

Postup uzatvárania zmluvy 
 
Miestom uzatvárania zmluvy je kancelária sociálneho pracovníka ZPMP v SNV. Sociálny 
pracovník je zodpovedný za komunikáciu so žiadateľom v zmluvných aj predzmluvných 
vzťahoch.  
 
Proces uzatvárania zmluvy:  
 
1) Zisťovanie (pred uzatvorením zmluvy) 
  
Záujemca o sociálnu službu prichádza za poskytovateľom ZPMP v SNV s rozličnou 
mierou poznatkov o jeho rámcovej ponuke, získanej z webovej stránky 
www.zpmpnasdom.sk, informačných letákov, marketingových akcií poskytovateľa alebo 
na základe odporúčania iných ľudí. Niektorí záujemcovia prichádzajú za poskytovateľom 
z rozličných dôvodov bez takýchto poznatkov a informácií. 
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2) Vyjasňovanie a zosúlaďovanie (pred uzatvorením zmluvy)  
 
Táto fáza predstavuje jadro celého procesu, nakoľko v nej záujemca o sociálnu službu 
informuje poskytovateľa o svojich potrebách, očakávaniach, predstavách a 
preferenciách. Na strane druhej, poskytovateľ formuluje svoju ponuku ( z hľadiska druhu, 
formy sociálnej služby, jej rozsahu, miesta, výkonu a času, dochádza k vyjasňovaniu 
oboch pozícii a k hľadaniu potrebnej rovnováhy dopytu s ponukou. Výsledok tohto 
procesu, ktorý môže predstavovať jednorazové stretnutie a komunikáciu, v iných 
prípadoch je dlhodobejší viackrokový proces, ktorý vyúsťuje do rozhodnutia, či sa bude 
sociálna služba poskytovať alebo nie. Buď sa poskytnutím základného sociálneho 
poradenstva skončí alebo dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
  
3) Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  
 
Výsledkom procesu prípravy na poskytovanie sociálnej služby je v súlade s právnou 
úpravou uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi jej poskytovateľom a 
prijímateľom. Právna úprava vymedzuje základné pravidlá pre uzatvorenie takejto 
zmluvy: 
  

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre 
prijímateľa zrozumiteľný.  

 Zmluva sa uzatvára písomnou formou. Pri uzatváraní zmluvy musí byť 
zabezpečená ochrana osobných údajov.  

 Prijímateľ je povinný poskytnúť všetky zákonom vymedzené údaje, potvrdenia a 
doklady.  

 Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nemôže byť podmienené 
peňažným alebo nepeňažným plnením.  

 Prijímateľ je povinný poskytnúť všetky zákonom vymedzené údaje, potvrdenia a 
doklady.  

 
 platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (ID karta)  

 Zdravotný preukaz 

 Potvrdenie o zdravotnom stave (nie staršie ako 3 dni) 

 potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, resp. osoby 

 Správu od ošetrujúceho lekára o podávaní liekov a o potrebe podávania liekov 

 správu od odborného lekára – psychiatra.  
 
 
Rozsah a spôsob vedenia dokumentácie 
  
Základný rámec rozsahu a spôsobu vedenia dokumentácie určuje zákon 448/2008 Z.z. v 
ZNP. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej 
služby. Obsahom evidencie sú tieto údaje:  

 meno, priezvisko a titul  

 adresa trvalého alebo prechodného pobytu  

 rodné číslo  

 rodinný stav fyzických osôb, ktoré sú spolu posudzované s prijímateľom sociálnej 
služby  

 štátne občianstvo  



7 
 

 údaje o príjme  

 údaje o hnuteľnom, nehnuteľnom majetku a majetkových právach, údaje o 
zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania 
sociálnej služby  

 telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa  

 ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel 
uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  

 
Poskytovateľ vedie v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby tieto registre súvisiace s 
evidenciou prijímateľov sociálnej služby¨  
Register žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
(manuálne) 
Register zmlúv o poskytovaní sociálnej služby (manuálne)  
Register zmlúv o úschove cenných vecí (manuálne)  
Evidencia prijímateľov (prostredníctvom IS)  
 
Archivácia evidencie o prijímateľovi sociálnej služby sa vykonáva v súlade s 
Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom ZPMP v SNV.  
 
Forma, obsah ako aj vedenie evidencie sú stanovené internými predpismi poskytovateľa:  

 Určenie postupov a pravidiel pri spracúvaní a zverejňovaní osobných údajov 
prijímateľa sociálnej služby (IS Smernica č. III/2015 o ochrane osobných údajov)  

 Registratúrny poriadok  

 Bezpečnostný projekt  

 


