
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

Článok 1 
Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ sociálnej služby: Mesto Trebišov
so sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpené: PhDr. Marekom Čižmárom, primátorom 
IČO: 33 1996 
DIČ: SK 2020773590
Peňažný ústav: VUB, a. s., pobočka Trebišov 
č. účtu: 19325622/0200 
IBAN: SK3902000000000019325622 
banka VUB, a. s., pobočka Trebišov 
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2. Monika Kostrubová 
dátum narodenia:
trvalé bytom: Rastislavova 180/18, 075 01 Trebišov 
(ďalej len „platca“)

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1. Na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 2/1639/2018/SOC zo dňa 
25.1.2018 uzatvorenej medzi poskytovateľom: Mesto Trebišov, sídlo: M. R. Štefánika 
862/204, 075 25 Trebišov, IČO : 00 331 996, v zastúpení: PhDr. Marekom Čižmárom, 
primátorom a prijímateľom: Margitou Bumberovou - Hrubovčákovou, nar.:

, bytom: Hurbanova 2260/28, 075 01 Trebišov, poskytovateľ poskytuje 
prijímateľovi sociálnu službu -  domácu opatrovateľskú službu. Mesačná úhrada za 
poskytovanú sociálnu službu predstavuje sumu 189,00 €.

2.2. Vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel mesačného príjmu prijímateľky sociálnej služby a
1,65 násobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu ustanovenú 
osobitným predpisom nepostačuje na zaplatenie plnej úhrady za opatrovateľskú službu 
ale len jej časti, úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu prevyšujúcu 1,65 -  
násobok sumy životného minima sa zaväzuje platiť platca, dcéra - Monika 
Kostrubová, nar. , trvalé bytom Trebišov, Rastislavova 180/18, bez uvedenia
príjmu.

2.3. V súlade s ustanovením § 73 ods. 1 a ods. 11 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 sa zmluvné strany dohodli o platení úhrady za sociálnu 
službu uvedenú v bode 2.1. tejto zmluvy.

2.4. Platca sa zaväzuje riadne a v stanovenom termíne uhrádzať poskytovateľovi úhradu za 
sociálnu službu vo výške 0,34 € mesačne a to s účinnosťou od 1.2.2018, do pokladne
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Mestského úradu vTrebišove najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca.

2.5. V prípade, že v priebehu poskytovania sociálnej služby dôjde k zmene príjmov alebo 
majetku prijímateľa, ktorému sa domáca opatrovateľská služba poskytuje, resp. 
k zmene sumy úhrady za sociálnu službu, sú zmluvné strany povinné uzatvoriť 
dodatok k tejto zmluve bezodkladne potom, čo bude uzatvorený dodatok k zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby.

Článok 3 
Doba trvania zmluvy

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa táto zmluva uzatvára na dobu platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 2/1639/2018/SOC zo dňa 25.1.2018.

3.2. Platca berie na vedomie, že poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby č. 2/1639/2018/SOC zo dňa 25.1.2018, ak platca nezaplatí riadne 
a včas dohodnutú časť úhrady za sociálnu službu.

3.3. Platca môže jednostranne vypovedať zmluvu ak preukáže, že mu po zaplatení časti 
úhrady za sociálnu službu mesačne nezostane 1,65 násobok sumy životného minima 
ustanovenej osobitným predpisom. Výpovedná lehota je  30 dní a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 4 
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nepravdivé uvedenie údajov, ktoré majú vplyv na 
uzatvorenie tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zmluvná 
strana, ktorá bola takto uvedená do omylu, môže z tohto dôvodu od zmluvy odstúpiť.

5.2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa informovať o všetkých skutočnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je  prejavom ich slobodnej vôle, nebola 
uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok, prejavy zmluvných strán sú dostatočne 
zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená.

5.4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali.

5.5. Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené sa riadia ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov a príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta 
Trebišov.
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
poskytovateľa.

7. Zmluva je  vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zo zmluvných
strán. 1

V Trebišove, dňa 25.1. 2018 

Poskytovateľ:

V Trebišove, dňa 25.1.2018 

Platca:


