
 

Postup pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS Méta Martin. 

Ak  má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS Méta, je povinná uviesť 

poskytovateľovi sociálnej služby údaje v zmysle Zákona o sociálnych službách § 74 ods. 3 na 

účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (Žiadosť o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby). 

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadateľ je povinný predložiť 

právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na 

sociálnu službu, okrem fyzickej osoby, ktorej sa má poskytnúť sociálna služba bezodkladne 

podľa Zákona o sociálnych službách § 8 ods. 6 a fyzickej osoby, ktorá bude platiť úhradu 

najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou. 

Ak je v DSS Méta voľné miesto bude žiadateľ prijatý do DSS podľa nasledovného postupu: 

V prípade, že v DSS nie je voľné miesto postupuje sa podľa  Smernice 3/2015  Domova 

sociálnych služieb Méta o prijímaní žiadateľov o poskytovaní sociálnej služby podľa Čl. IV. 

Sociálny pracovník skontroluje oprávnenosť žiadosti do DSS Méta . Ak nie je oprávnená 

oznámi to žiadateľovi a vráti žiadosť. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaevidovaná v podacom denníku v 

programe Fabasoft dňom doručenia. 

Žiadosť spracuje sociálny pracovník. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, 

požiada žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby o doplnenie žiadosti. 

Na základe úplnej žiadosti je vypracovaný návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre 

prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť podpísaná štatutárom DSS Méta  a 

prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na 

základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí 

byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa zrozumiteľný. Zmluvné strany sa môžu 

odchýliť od ustanovení Zákona o sociálnych službách uvedených pre túto zmluvu, len ak 

tento zákon takúto možnosť výslovne pripúšťa. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy.  

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby, ktorou je sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek 

Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením. V zmluve o poskytovaní sociálnej 



služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby. Ak sa zmenia 

skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, 

poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k 

zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:   

➢ označenie zmluvných strán  

➢ predmet zmluvy   

➢ druh poskytovanej sociálnej služby   

➢ vecný rozsah sociálnej služby a forma poskytovanej sociálnej služby  

➢ počet odoberaných jedál  

➢ deň začatia poskytovania sociálnej služby  

➢ čas poskytovania sociálnej služby   

➢ miesto poskytovania sociálnej služby   

➢ suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia  

➢ suma úhrady za sociálnu službu pri uplatnení § 73 ods. 1 až 7 Zákona o sociálnych 

službách a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a 

lehotu na jej zúčtovanie   

➢ podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu  

➢ dôvody jednostrannej výpovede zmluvy   

➢ dôvody odstúpenia od zmluvy    

➢ suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu   

➢ práva a povinnosti zúčastnených strán   

➢ záverečné ustanovenia. 


