
ZMLUVA č. 3/2011DS 
o úhrade za sociálnu službu uzatvorená podľa § 73 ods. 9  

zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. MESTO KEŽMAROK , Hlavné námestie č. 1  
060 01 K e ž m a r o k 
zastúpené Ing. Igorom ŠAJTLAVOM, primátorom mesta  
IČO: 00326283, bankové spojenie: UniCredit Bank 
číslo účtu:  6608185143/1111 
DIČ: 2020697184 
(ďalej len poskytovateľ) 
a 

2. Mária Ziburová,  nar. 03.06.1967 
trvale bytom Bardejovská  1, 060 01 Kežmarok 
(ďalej len platiteľka) 

uzatvárajú spolu túto zmluvu: 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok platiteľky uhradiť zo svojho majetku úhradu za 
sociálnu službu poskytovanú v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku (ďalej len 
zariadenie), podľa § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len 
zákon o sociálnych službách). Sociálna služba je prijímateľovi  Ľudovítovi Ziburovi, nar. 
21.04.1968, bytom Kežmarok, Bardejovská 1, poskytovaná v zariadení, na základe 
Zmluvy  č. 02/2011 DS – KK o poskytovaní sociálnej služby,  uzatvorenej medzi 
poskytovateľom a prijímateľom dňa 21.10.2011 v súlade s § 40 zákona o sociálnych 
službách.  
 

Časť úhrady  zahŕňa za poskytovanie sociálnej služby v zariadení za 

                  20 pracovných dní v mesiaci            6,39 € x 20 = 127,80 € 
       21 pracovných dní v mesiaci                 6,39 € x 21 = 134,19 € 

     22 pracovných dní v mesiaci                 6,39 € x 22 = 140,58 € 
                  23 pracovných dní v mesiaci                 6,39 € x 23 = 146,97 € 
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Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predloží platiteľke výpočtový list úhrady za poskytnutú 
sociálnu službu v zariadení mesačne, vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca. Úhrada je stanovená podľa Prílohy č.1 a Prílohy č. 2  Všeobecne záväzného  
nariadenia Mesta Kežmarok č.8/2011 (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 5/2009, v znení VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby poskytované v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku, 
s účinnosťou od 01.05.2011. 

 
 

2. Platiteľka sa zaväzuje, že uhradí úhradu za poskytnutú sociálnu službu v zariadení po 
predložení výpočtového listu mesačne,  najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, 
a to v hotovosti do pokladne zariadenia.  

 
 
 

Čl. IV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Na právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Občianskeho 
zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. a uzatvára sa na dobu neurčitú počas 
platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prijímateľovi. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve 
vyhotovenia a platiteľ jedno vyhotovenie. 

 
 
V Kežmarku dňa 24.10.2011      
 
       
     Poskytovateľ:              Platiteľka: 
 
 
..................................................        ............................................... 
         Ing. Igor Šajtlava   
           primátor mesta               
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