
ZMLUVA č. 003/2023/ZPS/D 

o platení úhrady za sociálnu službu 

 
poskytovanú v SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. uzatvorená podľa § 73 ods. 10/rodičia,deti/ 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  

( ďalej len zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a § 51 Občianskeho zákonníka 

 

                                                         medzi 

 

platiteľom:  
 

Meno : Obec Liešťany 

Adresa:  972 27 Liešťany 1 

IČO : 00318230 

Zast. :  Ľubomír Noska, starosta obce 

 

 

poskytovateľom sociálnej služby: SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. 

Hurbanovo námestie 29 

972 01 BOJNICE 

v zastúpení:  Romanom HORINKOM, riaditeľom 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

                                                           č. ú.: IBAN: SK77 0900 0000 0051 6439 9479 

 

 

                                                                     Čl. 1 

                                                            Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je finančný príspevok k mesačným úhradám za 

poskytovanú sociálnu službu v neziskovej organizácii SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. pre 

prijímateľa: Ľudovíta Rendeka, na základe článku IV., bodu 2.písm. d/ Zmluvy č.003/2023/ZPS 

o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 01.02.2023 vydanej neziskovou organizáciou SENIOR 

Nitrianske Rudno, n. o. z dôvodu, že prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo príjem 

nepostačuje na platenie plnej úhrady v zmysle § 72 ods.8, § 73 ods.2, zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. 

 

Čl. 2 

Výška a spôsob úhrady 

 

1. Platiteľ sa dobrovoľne v zmluve zaviazal uhrádzať mesačne poskytovateľovi  za 

sociálne služby finančný príspevok v hodnote 150 €. Ostatné náklady na zabezpečenie sociálnej 

služby bude zabezpečovať poskytovateľ sociálnej služby a nedoplatok nebude vymáhať od 

Obce Liešťany. Úhrada bude vykonávaná prevodom na účet poskytovateľa najneskôr do 7. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola sociálna služba klientovi 

poskytovaná. Platby budú vykonávané na číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 6439 9479 – účet 

na platbu pobytu. 

 

 



Čl. 3 

Pohrebné náklady 

 

1. Obec Liešťany sa týmto zaväzuje zabezpečiť pohreb p. Rendekovi Ľudovítovi 

a znášať všetky náklady na pohreb. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia   

   

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom je 

viazaná na začiatok poskytovania sociálnej služby prijímateľovi podľa Zmluvy 

č.003/2023/ZPS, zo dňa 01.02.2023. Povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy je platiteľ povinný 

plniť počas trvania poskytovania sociálnych služieb v neziskovej organizácii SENIOR 

Nitrianske Rudno, n. o. v prospech pána Ľudovíta Rendeka.   

3. K zmene zmluvy môže dôjsť pri zmene rozhodujúcich skutočností na strane 

poskytovateľa - zmena rozsahu a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb, zmena 

platných právnych predpisov, aj na strane platiteľa – zásadná zmena príjmu a majetkovej 

podstaty, ktorá slúži ako vymeriavací základ pre stanovenie úhrady. 

4. Zmeny budú vykonané len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

5. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a znak súhlasu, slobodne a vážne prejavenej vôle 

vlastnoručne podpísaná, nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

s obsahom zmluvy sa oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu podpisujú. 

6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia 

obidve zmluvné strany. 

 

 

V Nitrianskom Rudne, dňa : 01.02.2023 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                     ------------------------------------------   

poskytovateľ        platiteľ 

 

 


