ZMLUVA O DIELO
o uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zmluva“)
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zhotoviteľ:
Názov a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

SAMARITÁN, n.o., Ul. Komenského 19, 036 01 Martin
Ivan Tomka, riaditeľ
36149721
SK2021509842
6614809012/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.,)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

II.
Účastníci právnych vzťahov
1. Občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba (ďalej len „klient“).
2. Obec, ktorá pre klienta zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby (ďalej len
„objednávateľ“).
3. Vykonávateľ opatrovateľskej služby (ďalej len „zhotoviteľ“).

III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vykonávanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“)
2. Zhotoviteľ vykonáva opatrovateľskú službu vždy v zmysle a rozsahu právoplatného
rozhodnutia vydaného objednávateľom klientovi.
3. Zhotoviteľ vykonáva opatrovateľskú službu vždy v rozsahu minimálne 2 hodiny
nepretržite pre jedného klienta, alebo podľa nadväznosti spojov.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť oprávnenie/spôsobilosť na výkon
opatrovateľskej služby.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby vlastnými
zamestnancami.
3. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi výkaz o počte hodín skutočne vykonávanej
opatrovateľskej službe podpísaný klientom do 8 kalendárnych dní po skončení
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola opatrovateľská služba vykonávaná.
4. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa informácie, doklady a vysvetlenia
o vykonávaní opatrovateľskej služby.
5. Zhotoviteľ má právo neposkytnúť opatrovateľskú službu, ak u opatrovaného nie je
zabezpečený pes mimo dosahu na opatrovateľku.

V.
Cena a platobné podmienky
1. Cenník služieb a výkonov uvedených v čl. III tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Splatnosť faktúr je 14 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ
oprávnený fakturovať dodávateľovi majetkovú sankciu, ktorou je úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
2. Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, ktoré sa po
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluvu možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením v prípade porušenia zmluvných podmienok. Účinky odstúpenia nastávajú
doručením písomného oznámenia o porušení povinností,
c) výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodu. V danom prípade je výpovedná lehota 3 mesiace,
ktorá začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom
prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok a s obsahom
zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží po jednom
rovnopise.
V .................................., dňa .........................

Ivan Tomka

XXXXXXXXXX

