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Zmlava o súčĺnnostĺ
uzatvoľená podľa $ 51 zakona č,.40lt964 Zb. občiansky zrĺkonnikv zĺęníneskoľších

predpisov a v súlade s $ 4 zfüona ě. 44812008 Z.z.o sociálnych službách v znenineskoľších
pľedpisov

Zmluvné strany:

l.oMAPo, občianske zduženie, Dunajská Lužnáč.zsg,zastúpené Ing. oľgou Reptovou,
riaditeľkou občianskeh o zdruŽenia (ďalej len,,oMAPo"), IČo 3 I 802192

a obce uvedené v abecednom poradí

2.obec Dunajská Lužná, zastűpená Štefanom Jurčíkom, starostom obce, IČo 00400009
Janošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lúnźt

3. obec Hamuliakovo, zastúpená Jozefom Schnoblom, staľostom obce,IČo oo:ołzst
Dunajská l27 l 18, 900 43 Hamuliakovo

4.obec Kalinkovorzastupenźl' Jozefom Konľádom, staĺostom obce, IČo 00304841
Kalinkovo 2Il, 90043 Kalinkovo

S.obec Miloslavov,zastűpená' Milanom Baďanským, staľostom obce' IČo 00304948
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

(obce ďalej spoločne aj ,,ničastnené obce")

Preambula

S cieľom zabezpečiť obyvateľom obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo a
Miloslavov prístup k sociálnej sluŽbe _ pľepľavnej službe, podľa zźl<ona ě. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v zĺeni neskoľších pľedpisov, formou sociálneho taxíka pľe občanov
s ťa1kým zdľavoĘým postihnutím, seniorov, invalidných, sociálne odkźaanýih občanov
a rodičov s det'mi uzafuáľajú zmluvné strany _ tuto zmluvu o súčinnosti a vzájomnej
spolupľáci , ktorá upravuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov tejto zmluvy .

čl r.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach spolupráce avzźĘomnej súčinnosti
zmluvných striĺn pri zabezpečovaní aptevádzke prepľavnej služby pré obyvateľov obcí
zúčastnených na tejto dohode vo foľme sociálneho taxíka, pričom oMAPo, občianske
zđllženie,je neverejným poskytovateľom prepľavnej sluŽby podťa zźl<ona č,. 44812008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov a pľepľaúrou službou je sociálna služba
poskytovaná fuzickej osobe s ťažkým zdravoĘm postihnutím odkázanej na individuálnu
prepravu osobným motoľovým vozidlom alebo fuzickej osobe s nepľiazniqým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
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čl. rr.
Doba tľvania zmluvy

J1ĺ!o- 
zmluva upravuje vzájomnú spolupľácu a súčinnosť zmluvných strĺĺn na obdobie od 1. l.

2018 do 31.12.2020.

čl. rrr.
PodmĺenĘ spolupľáce

l'o.YAľo zabezpečí aposkytne pre poskytovanie sociálnej sluŽby _ pľepravnej služby _
sociálneho taxíka _ motoľové vozidlá,ktoré budú vo vlastníctve oIrĺÁpo.

2' oMAPo zabezpečí pre prevádzkovanie vozidiel vodiča motorového vozidlaako svojho
zamestnanca. Jeho povinnosti sti upľavené v čl. IV zmluvy.

3' obce zúčastnené- na Zmluve poskytnú na prevádzku pľepravnej služby - sociálneho
taxíka) nenávľatný ťrnančný príspevok za podmieńok uvedenýchi ľĺsó.; časti-zmluvy.

čl. ry.
PodmienĘ prevádzky prepravnej služby - socĺálneho taxíka, ktoľým sa zabezpečuje

prepľavná služba

1' Prepravná služba 
' 
- sociálny taxík je uľčená pľe potľeby obyvateľov obcí Dunajská Lužná,

Hamuliakovo, Kalinkovo a Miloslavov najmä na :

a) odvoz a dovoz o!čan91 deÍinovanýc}r'v bode 2l na lekaľske ošetrenie do príslušných
zdľavotníckych zariadení ( Bratislava, Podunajské Biskupice a pod. ),b) odvoz ađovoz občanov zavybavením soóiflnych a spolo8"nstý"ľ' potľieb ( Bratislava,
Senec a pod.).

2. Pľepľavná služba _ sociálny taxík je uľčená najmä:
a) občanom so zdľavotným postihnutím (oZP),
b) dôchodcom,
c) invalidným dôchodcom,
d) rodičom s det'mi.

3' Cesta sprevádzajúcej osoby pľepravnou službou _ sociálnym taxíkom je možná len
v prípade, Že v rovnakom čase nie je záujem o cestu prepľavnou službou niéktoryĺm in,ĺm
občanom zo skupiny uvedenej v čl. IÝ bod ż.

a' llužba prepľavnej služby - sociálnęho taxíka je poskytovaná vrőťĺane osobnej pomoci
vodiča, ktorý má určené tieto povinnosti:
a) organizovať prevádzku služby tak, aby čo najviac občanov, mohlo využiť služby,
b) priceste poskytnuť občanom potľebnú szickú pomoc a spľievod až na miesto uľčenia,
c) preberať úhĺadu odpoberateľov tejto.služby (občanov) a vydávať im pofuľdenie o zap!ateni
( návrh vyšky uvedený v článku V bod 4Ą,
d) viesť evidenciu jŁd motoľového voziđla,

2



e) udľžiavať čistotu a poriadok motorového vozidla.

čl. v
Podmienky poskytovania finančného príspevku

l, Jednotliví účastníci zmluvy (zúčastnené obce) sa zaviazali prispievať na pľevádzku
prepravnej služby (sociálneho taxíka) (ako príspevok na ěinnosť neverejnému
poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu sluŽbu v zmysle $ 75 ods. 1 písm. d) zakona č.
44812008 Z. z. o sociálnych službách) pľíspevok vo výške tr7353 euľa na jedného
obyvateľa príslušnej zúčastnenej obce (pľehľad príspevkov podľa počtu obyvateľov a
jednotlivých obcí je v prílohe č. 1, ktoľá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy). oMAPo,
o.z. môžę v prípade rastu ekonomicky oprávnených nákladov požađovať zÍnenu príspevku
v súlade s ustanoveniami $75 a nasl. Zźů<ona ć. 44812008 Z.z. o sociálnych službách.
Zúěastnené obce sú povinné takýo návľh pľerokovať najneskôľ do 60 dní od obdľžania
návľhu občianskeh o zďruŽenia.

2. Finančné pľostľiedky budú zasielané na účet združenia oMAPo, IBAN: SK897500
0000004008091988 BIC:CEKOSKBX (pôvodné číslo. 40080919s8/7500) ČSoB, a.s.
Bratislava, mesačne, najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca. oMAPo použije
tieto finančné pľostriedky pľe zabezpečenie dosahovania ciel'a tejto zmluvy , najmä však na
tieto účely :
a) príspevok na mzdu vodiča vrátane príslušných odvodov,
b) pľíspevok na nákup pohonných hmôt,
c) pľíspevok na opľavy a údľŽbu motoľového vozidla,
d) príspevok na naklady zatelefőn,
e) pľíspevok na mzdu manažéraprepľavnej sluŽby vľátane príslušných odvodov,
f) pľíspevok na nájomné za gnáž,
g) pľíspevok na poistné za motorové vozidlo.

3. oMAPo sa zaväzuje viesť oddelenú eviđenciu onĺíkladoch apríjmoch súvisiacich
s prevádzkou pľepravnej sluŽby -sociálneho taxíka a polročne, ( do konca mesiaca po
ukončení polľoka) pľedkladať ostatným účastníkom zmluvy vyúčtovanie príspevku a taz
ročne (ato do 31.1. nasledujúceho roka) formou qistupov zúčtovníctva smoŽnosťou
nahliadnutia do príslušných účtovných dokladov .

Súčasťou evidencie pń poskytovaní prepľavnej sluŽby je aj počet najazdených kilometrov
poěas poskytovania pľepľavnej sluŽby, pľiemeľná spotreba pohonných hmôt na kilometer,
pľiemeľná cena pohonných hmôt a úhľađa za jeden kilometeľ (pođľa $ 95 ods. 5 zźú<ona ć.
44812008 Z.z. o sociálnych sluŽbách v znení neskorších predpisov).

4. Účastníci zmluvy záĺoveí odsúhlasili pľíspevky poberateľov sociálnej služby(/oböanov
využívajúcich pľepravnej služby -sociálneho taxíka) formou priamej platby, ktoľé sú
predmetom cenníka za poskytované služby. Cenník platieb pľe poberateľov prepľavnej sluŽby
je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy _ príloha č:. 2. Ziň:astnené obce (zmluvné strany)
môžu dohodou prehodnotiť a odsúhlasiť výšku príspevku pobeľateľa sluŽby.

5. oMAPo, o.z. k30.6. ak31.I2. daného roka vykoná vyúčtovanie, a to tak, že porovná
sumu poskýnutého príspevku jednotliqými obcami za hodnotené obdobie so srrmou, ktoľá sa
vypočíta vynásobením výšky niĺkladov na 1 km s počtom ptejazđených km. pľe jednotlivé
obce ( ďalej 1en ,,skutočné náklady"). V prípade, ak v hodnotenom období pľíspevok od obce
bude vyšší ako skutočné nlĺklady, vznikne obci preplatok, a v prípađe, ak príspevok od obce
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bude nižší ako skutočné nlĺklady, vznikne obci nedoplatok.Takto vykonané vyúčtovanie sa
doručí obciam dňa vždy najneskôľ do 30 dní od skoněônia kalendárněho polľoka.

6. obce, ktoľým vznikol nedoplatok, sa zaväzujú, že ho uhradia do 30 dní odo dňa
vytičtovania na účet oMAPo č. IBAN: SK897500 0000004008091988 BIC:CEKoSKBX .
obciam, ktoľým vznikol preplatok, ho oMAPo, o.z. povkáže na ich bankový účet do 30 dní
odo dňa vyičtovania.

čl. vĺ
ostatné dohodnuté podmĺenky

1. Zmluvné strany sazaväzujűzabezpečiť v jednotlivych obciach oboznámenię občanov o ich
moŽnom prístupe poskytovanou službou, a to foľmou oznámenia v tlači, v ľozhlase, plagátom
a pod.

2. Zmluvné stľany podpisujú tuto zmluvu dobrovol'ne, bez nátlaku, ako pľejav slobodnej vôle.

3. Zmluva je vyhotovená v jednom exemplari pľe kaŽdri zmluvnú stranu.

4. Zmhryĺé stľany sa dohodli, že vypovedať tuto zmluw môžu takto :

a) zo strany oMAPo výlučne za podmienky , že niektoľá zobci na zmluve zúčastnených
sa dostane đo omeškania s plnením svojich platobných povinností a tento stav sa nezmení ani
po písomnej výzve
b) zo strany zúčastnených obcí za pođmienky že takučinia spoločne a súčasne.

Vypovedať zmluvu moŽno k 30.6. alebo k3l.I2. bežného roka. Výpoveď musí bý doručená
písomne. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a plynie počnúc prvým mesiacom pó pľedložení
ýpovede.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Že akékol'vek spory ztejto zmluvy budú ľiešiť pľimáme
dohodou zmluvných strán.

6. Zmluvaje platná dňom podpisu všetkými zmluvnými stľanami anadobúda účinnosť na
druhý deň po jej zverejnení na web stľánke všeĘch zríčastnených obcí.

7 . T túo zmluva nahtádza zmluvu o súčinnos ti zo dňa l 6.02.2017

Dunajská Lúná. &, /2. 22 /ł

obec Dunajská Lužná

Obec Hamuliakovo

Obec Kalinkovo

Obec Miloslavov

OMAPO, o.z.

Stefan Juľčík

JozefSchnobl

Jozef Konľád

Milan Baďanský

oľga Reptová

....... ť. l,. ĺ *rł... (....)
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oMAPo , o.z. Dunajslcĺ Lužnál
Príloha č'.2k zmluve o s čĺnnosti pľĺ zabezpeč,ovaní prepľaYnej služby

Cenník platĺeb pľe pobeľatel'ov pľepľavnej služby

Dunajská LuŽnĄ,ĺ{ //. zoll

1'50 Euľoxl'70 Euľo5150 Euro2120Euro2r0 Euro4,5 Euro3r0 EuroHamuliakovo

1'90 Euľo2120Bluro1,70 Euro4,70Eurox2o50 Euľo4,5 Euro3,0 EuroMĺIosIavov

X1150- Euro1,50 Euľo5r0 Euľo1o9 Euľo2,0 Euro4r2Euro2,50 EuroKalinkovo

1150 Euro1,70 Eurox4150 Euro1r7 Euro2,50 Euro4r0- Euľo2,0 EuroDunajská
Lužnát

KalĺnkovoHamulĺakovoDun.LužnáSenecMÍloslavovSamoľínBratislavaP.BĺskupiceObec



Príloha č.1 k zmluve

Mes-ačné úhľady _pľeddavĘ - príspevĘod jedĺotlivých obcí nazabezpečenie pľepravnej
služby v zmysle uzatvoľenej zmluvy o súčinnósti

Suma v Euľ na
rok

10925,40
3593,44
2269,90
4259,44
21037,08

Mesačný
pľeddavok
Euľ
9r0,45
299,62
I gg,1 5

354,97
1753,09

Počet obyv.
k
1.1.2018

Počet obyv.
k
1.1.2017
6296
2065
1308
2454
12123

Obec

Dunaiská Lužná
Hamuliakovo
Kalinkovo
Miloslavov
śpolu

Príspevok na jedného obyvatel'a je vo výške 1,7353 eur.
Poznámka: Počet obyvateľov k 1.1.2018 nahlásia obecné uľady o.z. oMAPo do 10.1.2018

Dunajská Lužnćl,,4,ł4 ' 2017


