
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – donáška stravy 
 

uzatvorená v zmysle § 74 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov  

 

Zmluvné strany:  

 

Poskytovateľ sociálnej služby:  

Obec Gemerská Poloma  

Námestie SNP 211, 049 22  Gemerská Poloma  

Tel. č.: 058/7950 112 

IČO: 00 328 227 

Zastúpenie: Mgr. Lillian Bronďošová – starostka obce 

 

Prijímateľ sociálnej služby:  

Meno a priezvisko:  Otto Maroši 

Dátum narodenia:   

trvale bytom:   Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby – donášky stravy a podmienky, za 

ktorých bude strava rozvezená v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe 

a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Gemerská Poloma. 

2. Príjemca spĺňa podmienky poskytovania príspevku na stravu a donášky stravy podľa § 58 ods. 

zákona o sociálnych službách.  

 

Čl. 2 

Druh, forma a rozsah poskytovanej sociálnej služby 
 

1. Poskytovateľ bude pre prijímateľa zabezpečovať stravovanie formou donášky stravy do 

domácnosti, a to v rozsahu jeden obed v každý pracovný deň v čase od 11.00 do 14.30 hod..  

2. Strava bude poskytovaná zo Školskej jedálne pri Základnej škole P. K. Hostinského v Gemerskej 

Polome alebo z Kuchyne a jedálne Gemer na základe predchádzajúceho vlastného výberu 

prijímateľa sociálnej služby. 

3. Zmena jedálne musí byť prijímateľom sociálnej služby ohlásená minimálne dva dni vopred 

písomne, resp. telefonicky na Obecnom úrade Gemerská Poloma.  

4. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje rešpektovať prevádzkový poriadok jedální vrátane ich 

prípadného pozastavenia prevádzky, napr. v čase prázdnin, dovoleniek, resp. havarijných stavov. 

Pokiaľ prijímateľ počas pozastavenia prevádzky z týchto dôvodov odmietne donášku stravy 

z druhej jedálne, vzdáva sa nároku na poskytovanie sociálnej služby na čas pozastavenia prevádzky 

jedálne v plnom rozsahu. Takýto dôvod sa nevzťahuje na prerušenie poskytovania sociálnej služby 

v zmysle čl. 3 bodu 3., t. j. do doby prerušenia sa nezapočítava.  

 

Čl. 3 

Deň a čas poskytovania sociálnej služby 
 

1. Poskytovanie sociálnej služby začína dňom 02.09.2021 po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 

podľa čl. 8.  



2. Sociálna služba sa poskytuje na dobu neurčitú počas splnenia podmienok na poskytovanie 

sociálnej služby.  

3. Pri hospitalizácii, pri umiestnení do zariadení sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania 

služby na dobu dlhšiu ako 60 dní je prijímateľ povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu 

zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo je povinný 

žiadať o jej zrušenie.  

4. Prijímateľ môže požiadať o krátkodobé prerušenie poskytovania služby z dôvodov vzdialenia sa 

z domácnosti alebo iných osobných dôvodov. O tomto je povinný písomne, resp. telefonicky 

informovať poskytovateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.  

 

Čl. 4 

Miesto poskytovania sociálnej služby 
 

Sociálna služba – donáška stravy sa bude poskytovať v dome, resp. byte prijímateľa. Prijímateľ 

v záujme realizácie dohodnutých služieb umožní zamestnancovi poskytovateľa vstup do priestorov 

svojho domu, resp. bytu – domácnosti alebo iným dohodnutým spôsobom si preberie prinesenú 

stravu.  

 

Čl. 5 

Povinnosti prijímateľa služby 
 

1. Prijímateľ si z vlastných prostriedkov zabezpečí dve súpravy obedových misiek (obedár), ktoré 

spĺňajú zdravotné a hygienické podmienky a primerane umožňujú bezpečný transport stravy.  

2. Prijímateľ je zodpovedný za udržiavanie obedových misiek v náležitej čistote.  

 

Čl. 6 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 
 

1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby – donáška stravy sa určuje v zmysle platného 

VZN č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na 

území obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2021). 

2. Úhradu za dovoz obeda prijímateľ poskytovateľovi neuhrádza. K jej úhrade dôjde vzájomným 

započítaním v zmysle sadzieb určených všeobecne záväzným nariadením podľa skutočného 

rozsahu poskytnutých obedov a donášok do domácnosti za kalendárny mesiac spôsobom zníženia 

príspevku na stravu. 

3. Za evidenciu poskytnutých obedov a realizovaných donášok je zodpovedný poskytovateľ 

sociálnej služby. Prijímateľ má možnosť nahliadnutia do evidencie po dohode s poskytovateľom.  

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, pri zmene VZN 

Obce Gemerská Poloma poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní 

uzatvoriť dodatok k tejto zmluve v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty jej 

platnosti formou jej vypovedania.  

 

Čl. 7 

Ukončenie zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy 
 

1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká:  

a) zánikom podmienok na poskytovanie sociálnej služby  

b) dohodou zmluvných strán,  

c) jednostrannou písomnou výpoveďou prijímateľa sociálnej služby, a to kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu dátumom uvedeným vo výpovedi.  

d) úmrtím prijímateľa sociálnej služby,  



e) jednostrannou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby, ak prijímateľ sociálnej služby hrubo 

porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy 

(neslušné správanie sa, urážky a pod.), opakovaným porušovaním čl. 5 bodu 2., 

f) zrušením, resp. úpravou všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o sociálnych službách, 

o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Gemerská Poloma 

v rozsahu zrušenia poskytovania sociálnej služby – rozvoz a donáška stravy. 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti účastníkov 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých každý účastník 

zmluvy dostane 1 rovnopis zmluvy.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

3. Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nevymedzené touto zmluvou sa primerane spravujú 

príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a Zákonom č. 448/2008 Z.z..  

4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

a skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky úhrady, zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k 

tejto zmluve.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 

webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na 

všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, a sú plne spôsobilí na 

právne úkony. Ďalej vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu s jej obsahom podpísali.  

 

 

Gemerská Poloma, dňa 31.08.2021 

 

  

Poskytovateľ:      Prijímateľ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Obec Gemerská Poloma        

           Mgr. Lillian Bronďošová                               Otto Maroši 

                    starostka obce 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

