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Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
(§ 26 zákona C.448/2008 Z. z. v platnom znení)

CI. I
Zmluvné strany
1. Poskytovatel': HAR.tVlÓNIA,n. o., Nám. slobody c. 14, Prievidza,
zastúpená Mgr.Ol'gou Durcenkovou, riaditel'kou n. o.
Klient: Jozef Frnka,

\

1. 11

Predmet zmluvy
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby HARMÓNIA, n. o. sa
zavazuje, že klientovi poskytne sociálnu službu - starostlivost' v zariadení sociálnych služieb
- Útulok prechodne na urcitý cas.
CI. III
Druh a rozsah sociálnej služby
Poskytovatel' sa zavazuje, že klientovi poskytne v zariadení sociálnych služieb
prístrešie, zaopatrenie, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.
CI. IV
DeDzacatia poskytovania a cas poskytoyania sociálnej služby
1. Zmluva sa uzatvára na prechodnú dobu podl'a požiadavky klienta.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' bude sociálnu službu poskytovat' v case
od3.1.2011d031.3,2011
3. V den skoncenia poskytovania sociálnej služby je klient' povinný odovzdat' obytnú
miestnost' do 7.00 hod. správcovi zariadenia sociálnych služi~b. Ak tento den pripadne na
den pracovného vol'na alebo den pracovného pokoja, je klient povinný odovzdat' obytnú
miestnost' v najbližší pracovný den.
CI. V
Miesto poskytovania sociálnej služby
Zariadenie sociálnych služieb - Utulok na Košovskej ceste c. 15 v Prievidzi.
CI. VI
Cena sociálnej služby a podmienky platenia
Cena'sociálnej služby je podl'a VZN c. 90/2006 dohodnutá vo výške 0,66 € /20,- Sk na
deD.
Úhrada za poskytnutú sociálnu službu je splatná v hotovosti pred zaciatkom jej
poskytovania.
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CI. VII
Podmienky poskytovania sociálnej služby
Klient má právo užívat obytnú miestnost, spolocné priestory, zariadenie obytnej
miestnosti a spolocných priestorov, vybavenie obytnej miestnosti a spolocných priestorov
a areál zariadenia. Vlastné zariadenie maže klient užívat'po dohode s poskytovatel'om.
Klient sa zavazuje dodržiavat ubytovací poriadok zariadenia sociá1nychslužieb.
Klientje povinný nahradit škodu, ktorú spasobiI.
Klient je povinný udržiavat cistotu obytnej miestnosti a spolocných priestorov a dbat na
hospodárne využívanie energií.
Klientje povinný dodržiavat zásady obcianskeho spolunažívania.
CI. VIII
Ukoncenie poskytovania sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby sa ukoncí:
a) uplynutím dohodnutej doby,
b) dohodou,
c) v prípade vážneho porušenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb alebo
ubytovacieho poriadku odstúpením od zmluvy.
CI. IX
Záverecné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každého úcastníka jedno
vyhotovenie.
2. Úcastníci si zmluvu precíta1i,rozurnejújej a na znak súhlasuju podpisujú.
3. Právne vztahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona c. 448/2008 Z. z. o sociá1nej pomoci v platnom
znení, Obcianskeho zákonníka v platnom znení a ubytovacieho poriadku.
V Prievidzi, dna 'J ..1. 'Z0-1-1
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