
Mesto Spišské Vlachy 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

v jedálni 02/2011 
/ uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách/ vznp 
 

Zmluvné strany: 
 
Poskytovateľ:  Mesto Spišské Vlachy 

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
   Zastúpenie: Ľubomír Fifik 
   Bankové spojenie 
   Číslo účtu: 3440021001/5600 
   IČO: 00329657 
   DIČ: 20213311543 
 
Prijímateľ (klient): Alžbeta Bandžuchová 
    
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle § 58 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

2. Príjemca spĺňa podmienky poskytovania stravovania v jedálni podľa § 58 ods. 1 zákona 
o sociálnych službách. 

3.  
Čl. II 

Druh, rozsah a forma sociálnej služby 
1. Druh sociálnej služby: 

- sociálna služba podporná – v jedálni (podľa § 12 ods. 1 písm. e) bod 5. zákona o sociálnych 
službách) 

2. Vecný rozsah: 
- jedna stravná jednotka (obed) / deň 

3. Forma sociálnej služby:  
- stravovanie v jedálni (ambulantná) 

 
Čl. III 

Čas poskytovania sociálnej služby 
1. Poskytovanie sociálnej služby začína dňom 01.07.2011. 
2. Sociálna služba sa poskytuje na dobu neurčitú. 
3. Na základe dohody zmluvných strán a výlučne v závislosti od rozpočtu mesta Spišské Vlachy na 

príslušný kalendárny rok, môže byť zmluva o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku 
predĺžená, a to vždy najviac na jeden kalendárny rok). 
 

Čl. IV 
Miesto poskytovania sociálnej služby 

Sociálna služba v jedálni sa bude poskytovať v zariadení : 
Reštaurácia NOVA, ul. Hviezdoslavova 41, Spišské Vlachy, 
Reštaurácia Zlatý Klas, ul. Hviezdoslavova 5, Spišské Vlachy, 
ZŠ – stredisko školská jedáleň, ul. Komenského 6, Spišské Vlachy 
 
 
 

Čl. V 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 



1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa určuje v zmysle čl. IV. a čl. VII. VZN 
mesta Spišské Vlachy o poskytovaní sociálnej služby v jedálni č. 4/2011. 

2. Výška úhrady za stravovanie je určená v závislosti od výšky príjmu prijímateľa v porovnaní s 
výškou životného minima. 

3. Úhrada prijímateľa je v súlade s ods. 2/ stanovená vo výške: 2,29 EUR / 1 úkon stravovania. 
4. Príspevok mesta predstavuje 0,30 Eur na jednu stravnú jednotku. 
5. Celková úhrada za stravovanie je stanovená na kalendárny mesiac podľa počtu stravovacích dní 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. Úhrada bude vykonaná za skutočný počet odobraných obedov. 
6.  Celková úhrada za poskytovanie stravovania sa zaokrúhľuje na eurocent smerom nadol. 
7. Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v jedálni bude uhrádzaná podľa tejto zmluvy mesačne : 

a) v hotovosti do pokladne mesta. 
8. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu v jedálni, 

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. VI 

Ukončenie zmluvy a dôvody odstúpenie od zmluvy 
1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby zaniká uplynutím doby. 
2. Pred uplynutím doby zmluvu možno ukončiť 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) jednostrannou výpoveďou prijímateľa sociálnej služby, a to kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

c) jednostrannou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby ak : 
1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy najmä 

tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a to ani v dodatočne určenej lehote, 
ktorá nebude kratšia ako 15 dní, 

2. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve v zmysle čl. IV ods. 7 zmluvy, 
3. prevádzka zariadenia podľa čl. III zmluvy, v ktorom je zabezpečované poskytovanie 

sociálnej služby v jedálni je podstatne obmedzená alebo ukončená. 
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a bez výhrad súhlasia s tým, že pred uplynutím doby môže 
poskytovateľ zmluvu vypovedať z osobitného dôvodu, ak plnenie podľa tejto zmluvy prestane byť 
kryté rozpočtom mesta na príslušný rok (resp. rozpočtovým opatrením), s čím prijímateľ 
podpisom zmluvy súhlasí. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia 
a prijímateľ 1 vyhotovenie. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatky musia byť 
vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísali. 
 V Spišských Vlachy, dňa 28.06.2011 
 
                                                        ............................                                   ............................................. 
                                                        prijímateľ                                             Ľubomír Fifik 

                                                                                        primátor mesta  (poskytovateľ) 


