Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 48 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.,
zastúpená PhDr. Zuzanou Gabrišovou Košecovou, riaditeľkou
So sídlom: Šafárikova 28, 903 01 Senec
IČO:42166331
Číslo účtu:
(ďalej len „RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.")
a
Obec Miloslavov,
zastúpená Milanom Baďanským, starostom obce
So sídlom: Miloslavov č. 181, 900 42 Miloslavov
IČO:
Číslo účtu:
(ďalej len „Obec")

Č I. 1

Predmet zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti podľa § 48 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách") a spočíva
v zabezpečení nasledovnej činnosti RUŽOVEJ ZÁHRADY n.o. pre Obec:
- sociálna posudková činnosť v súlade s § 50 zákona o sociálnych službách,
- vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51 zákona o sociálnych službách
na základe doloženého lekárskeho posudku a sociálneho posudku,
- príprava rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu
a o zániku odkázanosti tejto služby pre Obec.
Samotné rozhodnutie o odkázanosti alebo zániku odkázanosti na takúto službu vydáva Obec.
2. RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. v súlade s § 92 ods. 2 zákona o sociálnych službách vybavuje žiadosti
o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,
v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

ČI. 2
Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou
s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej strane.

ČI. 3
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy
1. RUŽOVÁ ZÁHRADA n, o. je povinná na základe odstúpenej žiadosti príslušnej obce začať konanie vo
veci vyhotovenia posudku o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.
RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. zabezpečí vypracovanie posudkov odborne spôsobilými zamestnancami
a vypracuje pre Obec rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe rozhodnutia vydaného Obcou RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. zabezpečí danú sociálnu službu.
2. Obec je povinná poskytnúť súčinnosť pri konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálne
služby, ktoré sú v kompetencii obcí a miest.
3. Obec je povinná uhradiť skutočné náklady vo výške 20 € za vyhotovenie posudkov a podkladov pre
rozhodnutia Obce o odkázanosti na sociálnu službu na jedného žiadateľa. Obec uhradí príslušnú
platbu bezhotovostným prevodom na účet RUŽOVEJ ZÁHRADY n.o. na základe vystavenej faktúry.
4. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zodpovedajú účastníci zmluvy spoločne a nerozdielne.

ČI. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.
a jedno Obec Miloslavov.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Na platnosť zmluvy je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.
3. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
4. Zmluva bola oboma účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.

V Senci dňa

i/.njon
RUŽOVÁ Zá h r a d á m .
Šafárikova 2 8 ,9 0 3 01 Sen ec
IČO: 42 166 331
DIČ: 2022645516

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.
PhDr,
riadi

V Miloslavove dňa . . . Á Y . . . ľ . '

