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Z M L U V A 

o poskytovaní  služieb uzavretá 

 

v zmysle § 269  Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  

                                                    v znení neskorších noviel a doplnkov 

 

Čl. 1 

 

1. Poskytovateľ:   

Familiaris o.z. 

sídlo: Ul. Kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit  

štatutárni zástupcovia: 

PhDr. František Drozd, PhD., predseda Rady združenia  

Ing. Mária Čajková,  členka Rady združenia 

Jana Šoltisová, členka Rady združenia 

IČO: 420 374 17  

DIČ: 2022303382  

bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Poprad  

IBAN: SK97 1100 0000 0026 2203 3500 

E-mail: familiaris.poradenstvo@gmail.com 

tel.: 0905/742400, 0948/129911, 0948/619739 

www.familiaris.sk 

 

     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

2. Objednávateľ služieb: Obec Spišská Teplica 

Adresa: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

V zastúpení: Ing. Radoslav Šeliga 

IČO: 0032653400 

DIČ: 2020674964 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:  SK6809000000005117953713 

Tel. kontakt: 052/7738400,7893821,7893822 

     E-mail: obec@obecspisskateplica.sk 

 

  

 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

sa dohodli na tejto zmluve: 

 

Čl. 2 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa sociálne služby – 

opatrovateľskú a zodpovedá za riadny výkon služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách (...). 
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Čl. 3 

 

 

1. Sociálnou službou  opatrovateľskou poskytovateľa je najmä: 

 zabezpečenie služby pre klientov objednávateľa; 

 poskytovanie opatrovateľských úkonov v zmysle príl. č. 4 zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách (...). 

Za výkon opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu a kvalite sa  okrem vyššie 

uvedeného považuje:  

  výkon v rozsahu plného fondu pracovného času s akceptovaním 

neodpracovaných hodín mesačne z dôvodu dovolenky, dôležitých osobných 

prekážok v práci, alebo z dôvodu prekážok na strane poskytovateľa; 

  čas, keď opatrovateľka nemôže vykonávať prácu pre prekážky na strane 

poskytovateľa, a to za podmienky, že vznik tejto skutočnosti (napr. hospitalizácia 

alebo úmrtie klienta) spôsobí, že prekážka na strane poskytovateľa trvá 30 alebo 

menej za sebou nasledujúcich kalendárnych dní; 

 čas nevyhnutný na presun opatrovateľky medzi jednotlivými klientmi, ako aj čas 

nevyhnutný na činnosti spojené s plnením si povinností zamestnanca napr. 

vykonanie záznamu v evidencii pracovného času, odovzdanie pracovných 

výkazov a iných dokumentov potrebných k spracovaniu miezd, prevzatie, alebo 

odovzdanie osobných ochranných pracovných pomôcok a pod.;  

 výkon opatrovateľskej služby opatrovateľkou resp. jej náhradníčkou spĺňajúcou 

kvalifikačné predpoklady podľa platných právnych predpisov. 

 

 

Čl. 4 

 

1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradzovať poskytovateľovi  za poskytnuté služby 

úhradu a to podľa počtu pracovných dní v mesiaci x počet hodín x 1,54 EUR/  hod. na 

jedného opatrovateľa/ku.   

2. Poskytovateľ služieb po skončení mesiaca doručí objednávateľovi  faktúru za 

uskutočnené služby.  

3. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na  účet poskytovateľa  v peňažnom 

ústave. Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že objednávateľ služieb nie je platca 

DPH. 

4. Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) 

na účet poskytovateľa do  7 dní odo dňa doručenia faktúry  za vykonané služby. 

 

      Čl. 5 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 13.07.2020 do  31.3.2021. 

 

2. Poskytovateľ  a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek 

dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie 

upravuje § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od 

ukončenia tejto zmluvy.  

 

3. Objednávateľ služieb môže zmluvy vypovedať na základe žiadosti  do siedmich dní 

odo dňa predloženia tejto žiadosti, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorej 

plynutie je upravené § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať 
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do 7 dní odo dňa skončenia tejto zmluvy. 

 

4. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb 

dohodnú na skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom 

oznámení, ktoré bude podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

 

 

Čl. 6 

 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, 

že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej 

forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, pričom 

objednávateľ aj poskytovateľ  služieb dostanú po dvoch rovnopisoch 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť  dňom nasledujúcim po  dni jej  zverejnenia na webovom sídle, resp. 

v Obchodnom vestníku. 

 

 

 

 

Vo Svite , dňa  13.07.2020                                                 Spišskej Teplici,  dňa 13.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       poskytovateľ služieb    objednávateľ služieb 

  

 PhDr. František Drozd, PhD.    Ing. Radoslav Šeliga 

 Ing. Mária Čajková                                                        starosta obce 

 Jana Šoltisová 


