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PP01 - Proces prijímania a prepúšťania klienta
Ev. č.: 

I.08 - Vzor zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu




ZMLUVA  O  PLATENÍ  ÚHRADY  ZA  SOCIÁLNU  SLUŽBU

uzavretá podľa 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


Názov:	Ad usum, n. o.
Sídlo:	Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder
IČO:	45736031
Číslo účtu:	2200368650/8330 vedený vo Fio banke, a. s.
IBAN:	SK9283300000002200368650
SWIFT:	FIOZSKBAXXX
Riaditeľ organizácie:	JUDr. Štefan BEREC
Riaditeľ centra sociálnych služieb:	Mgr. Ing. Bohuš KUBIŠ
Kontaktné čísla:		0905 602 703 – JUDr. Štefan Berec
		0910 171 273 - Mgr. Ing. Bohuš Kubiš
e-mail:		adusum.no@gmail.com
ako Poskytovateľ sociálnej služby

a

Meno a priezvisko:					
Dátum narodenia:					
Bydlisko:								
Kontakt:								
ako Platiteľ (syn/dcéra....... prijímateľa sociálnej služby)

uzatvárajú túto zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby, ktorým je .......................................

Platiteľ prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. .................................................... v plnom rozsahu.

	Na základe oboznámenia sa so Zmluvou uvedenou v bode č. 1, sa platiteľ zaväzuje platiť úhradu za sociálnu službu nad rámec možností prijímateľa sociálnej služby vo výške:

	.................................................

	Platiteľ sa zaväzuje doplácať úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a vždy do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac - bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa č. účtu 2200368650/8330 vedený vo Fio banke, a. s., IBAN SK9283300000002200368650, VS ................, v správe pre prijímateľa uviesť/priezvisko/.

	Platiteľ je povinný uzatvoriť s poskytovateľom dodatok k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky úhrady za sociálnu službu, resp. po nadobudnutí účinnosti nového všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrady za sociálnu službu.


5	Platiteľ sa zaväzuje uhradiť účelne vynaložené finančné prostriedky použité poskytovateľom sociálnej služby na prijímateľa sociálnej služby, ktoré sú nad rámec možností prijímateľa sociálnej služby a to vždy do konca každého mesiaca oproti predloženým dokladom o úhrade vynaložených finančných prostriedkov.

6	V prípade odchodu prijímateľa sociálnej služby z CSS sa platiteľ zaväzuje uhradiť účelne vynaložené finančné prostriedky, ktoré sú nad rámec možností prijímateľa sociálnej služby a ktoré boli použité v prospech prijímateľa a boli riadne vyúčtované, najneskôr v deň odchodu prijímateľa z CSS.

7	V prípade úmrtia prijímateľa sa platiteľ zaväzuje vybaviť a zabezpečiť pohreb a úkony s tým súvisiace.

8	Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu, účastníci zmluvy na základe vzájomného súhlasu uzavrú písomný dodatok k tejto zmluve.

9 	Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky úhrady za sociálnu službu, zmluvné strany sú povinné prijať písomný dodatok k tejto zmluve.

10	Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, a že pri podpisovaní tejto zmluvy nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej forme.

	Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


	Účinnosť tejto zmluvy končí dňom ukončenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v bode 1.


	Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu a je určený pre poskytovateľa a platiteľa.


		Zároveň udeľujem výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti a v žiadosti o umiestnenie v centre sociálnych služieb za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Veľký Meder: ...................................................

Platiteľ                                                                                           ...................................................







Poskytovateľ sociálnej služby Ad usum, n. o.:                             ....................................................

