Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 48 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a dopinení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany

Poskytovateľ služby:

Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič

Zastúpená :
IČO:
DIČ:

Mgr. Alexandrom Udvardym, starostom obce
00316091
2021237075
a

Prijímatel služby:

Obec Podrečany
Obecný úrad Podrečany č. 190, 985 54 Podrečany

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
(d'alej len „obec")

Ing. Petrom Kulichom, starostom obce
00316326
2021237284

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca v oblasti sociálnej posudkovej činnosti v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a dopinení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon
o sociálnych službách") a spočíva v nasledovnej činnosti obce Halič pre obec Podrečany:
vykonanie sociálneho šetrenia u žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
vypracovanie záznarnu zo sociálneho šetrenia,
vypracovanie sociálneho posudku,
vypracovanie posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych
služieb,
vydanie rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby.

Čl. II.
Doba trvania zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

ČI. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Obec Halič v rámci spolupráce na požiadanie obce Podrečany bude náp mocná pri
zabezpečovaní činností vyplývajúcich z článku I. tejto zmluvy. Obec H ič vykoná
nasledovné činnosti:
sociálne šetrenie v mieste trvalého bydliska žiadateľa,
vypracovanie záznamu zo sociálneho šetrenia,
vypracovanie sociálneho posudku,
vypracovanie posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych
služieb,
e) vydanie rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej lužby.

a)
b)
c)
d)

2.

Obec Podrečany pri vykonávaní spolupráce v oblasti sociálnej posudkov j činnosti
predloží obci Halič písomnú dokumentáciu súvisiacu s konkrétnym vybavovan m žiadosti
žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a to:
a) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle platného
b) Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

ZN obce.

Čl. IV.
Odmena za služby
1. Zmluvné strany sa dohodli na odplatnom poskytnutí služby uvedenej predmete
zmluvy.
2. Odmena za každé jedno posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľa redstavuje
sumu 60,- E, vrátane zdravotného posudku.
3. Odmena bude splatná na základe vystavenej faktúry.

Č1. V.
Spôsob ukončenia zmluvy
Zmluvné strany môžu ukončif zmluvu:
1. Dohodou.
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2. Výpoved'ou — vypovedat zmluvu môžu kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu.
Výpoved' musí mat' písomnú formu, inak je neplatná. Výpovedná lehota začína plynút'
prvým driom od doručenia. Výpovedná doba je 30 dní.
3. Odstúpením z dôvodu závažného nepinenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
ktorými sú: nepinenie povinností podľa Čl. III. a Čl. IV. zmluvy. Odstúpenie je účinné
driom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu
škody.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.

Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží obec Halič
a jedno obec Podrečany.
Zmluva nadobúda platnost' driom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Na platnosť
zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej vačšiny všetkých poslancov Obecného
zastupiteľstva.
Zmluva je účinná driom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

V Haliči, dria:

q JeJi

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

V Podrečanoch, dria:

q

Ing. P ter Kuti,
staŕosta obce
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