Dohoda o pristúpení k záväzku
uzatvorená v zmysle § 533 Občianského zákoníka, § 73 ods. 9 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, v súlade s VZN Obce Halič č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení ostatných zmien a doplnkov


Poskytovateľ sociálnej služby:                               OBEC HALIČ 	
							Ulica mieru 66
							985 11  Halič
zastúpenie:						Vladimír Rehanek, starosta
bankové spojenie:					Prima banka
číslo účtu:						6008744001/5600
IČO:	 						00316091
DIČ:							2021237075
(ďalej len „poskytovateľ“)

Pristupujúci dlžník:
meno a priezvisko:					Ž K			 
adresa trvalého pobytu:				Ul. SNP 	
mesto:							985 11  Halič                    	
narodený/-á:	 	                     
(ďalej len „pristupujúci“)
	
	
I.
Predmet dohody

1.   Pristupujúci sa na základe tejto dohody zaväzuje, že po dobu platnosti tejto dohody bude za prijímateľa: E. S., trvale bytom 985 11  Halič, uhrádzať cenu poskytovanej služby a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto dohody. 


II.
Doba trvania záväzku

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú od 2. 7. 2012.
 

III.                                                      
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia

1.  Pokiaľ bude poskytovateľom oprávnene vyúčtovaná cena sociálnej služby za príslušný    kalendárny mesiac v takej výške, že by prijímateľovi z preukázateľne dosahovaného mesačného príjmu po jej úhrade nezostala čiastka zodpovedajúca 1,3 násobku zákonom stanoveného životného minima, je povinný z takto vyúčtovanej ceny sociálnej služby uhradiť len jej časť a  to v takej výške, ktorá mu zaručí, že po jej úhrade mu z dosahovaného mesačného príjmu ostane čiastka zodpovedajúca 1,3 násobku životného minima. 

2.  Podmienky zvyšovania úhrady za sociálnu službu, budú predmetom dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


IV.
Dohoda o pristúpení k záväzku

1.  V prípade, že poskytovateľom oprávnene vyúčtovaná cena sociálnej služby za príslušný kalendárny mesiac bude v takej výške, že by prijímateľovi z dosahovaného mesačného príjmu po jej úhrade nezostala čiastka zodpovedajúca 1,3 násobku zákonom stanoveného životného minima, zaväzuje sa pristupujúci za prijímateľa splniť jeho záväzok spočívajúci v úhrade vyúčtovanej ceny sociálnej služby, resp. jej časti a  to v rozsahu, ktorý zodpovedá rozdielu medzi vyúčtovanou cenou sociálnej služby a  prijímateľom uhradenej časti tejto ceny stanovenej v súlade s Čl. III. ods. 1 tejto dohody.

2.   Pristupujúci sa  ďalej zaväzuje, že pokiaľ príjemca sociálnej služby bez svojho zavinenia nebude spôsobilý uhradiť ani časť oprávnene vyúčtovanej ceny poskytnutej sociálnej služby v zmysle Čl. III. ods. 1 tejto dohody, uhradí za prijímateľa takto vyúčtovanú cenu sociálnej služby v plnej výške.

3.   Poskytovateľ s pristúpením pristupujúceho k záväzku prijímateľa smerujúceho k úhrade ceny poskytovanej sociálnej služby tak ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2 výslovne súhlasí. 

4.   Pristupujúci je povinný svoj záväzok podľa odsekov 1 a 2 splniť do 10 dní od doručenia  vyúčtovania ceny poskytovanej sociálnej služby za príslušný kalendárny mesiac, z ktorého bude zrejmý rozdiel medzi čiastkou uhradenou príjemcom sociálnej služby a sumou, ktorú je povinný uhradiť on ako pristupujúci k záväzku.


V.
Osobitné ustanovenia

1.   Pokiaľ pristupujúci podľa tejto dohody nie je rodičom alebo dieťaťom prijímateľa, dohoda o pristúpení k záväzku podľa Čl. III tejto dohody nezbavuje poskytovateľa sociálnej služby povinnosti prednostne zabezpečiť úhradu ceny tejto sociálnej služby spôsobom podľa § 73 ods.10 a 11 zák. 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, pokiaľ sa poskytovateľ s pristupujúcim nedohodne inak.   


VI.
Práva a povinnosti účastníkov dohody

1.    Poskytovateľ je ďalej v nadväznosti na ustanovenie Čl. V.  tejto dohody povinný mesačne 
vykonať zúčtovanie uhradenej časti ceny vyúčtovanej prijímateľovi a zároveň predložiť pristupujúcemu k úhrade nedoplatok vo výške ako je uvedené v citovanom ustanovení tejto dohody.

2.  Práva a povinnosti pristupujúceho sa riadia ustanoveniami tejto dohody a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.   


VII.
Skončenie dohody

1.   Dohoda je uzavretá na dobu určitú a skončí uplynutím dohodnutej doby.

2.    Poskytovateľ  a   pristupujúci  môžu   vypovedať  túto  dohodu  kedykoľvek  a   to  aj  bez
      uvedenia  dôvodu.  Výpoveď  musí  mať  písomnú  formu,  inak  je  neplatná.  Výpovedná
      lehota, ktorá začína plynúť dňom jej doručenia, je 30 dní.

3.   Vzťah medzi účastníkmi tejto dohody zanikne aj úmrtím prijímateľa sociálnej služby.


VIII.
Záverečné ustanovenia

1.    Túto dohodu možno zmeniť len písomnou formou oboch zmluvných strán.

2.  Dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ, 1 pristupujúci a 2 poskytovateľ.

3.  Účastníci dohody súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v dohode s Obcou Halič za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

4.    Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu  porozumeli a autentickosť  
      dohody potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

5.    Táto  dohoda  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  účastníkov  dohody  a  je účinná dňom 
      nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia. Ak  sa do troch mesiacov od uzavretia tejto dohody   
      dohoda nezverejnila, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo. 

6.   Táto dohoda  je súčasťou  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre pani E. S.
     zo dňa 14. mája 2009 a dodatkov k nej prijatých.
 

V Haliči 18. 7. 2012




........................................................                                  ..........................................................                                               
           pristupujúci dlžník                                                         Vladimír Rehanek, starosta                                                                    

