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:Ziihluv .20 al z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
ne~kôrší~l! .p.r~~I.f;QY o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na

sociálnu službu

Zmluvné strany

Mesto Senica, zastúpené RNDr. Ľubomírom Parízkom, primátorom mesta
IČO: OO309 974
So sídlom: Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Bankové spojenie: VÚB Senica, a. s.
Číslo účtu: 19828182/0200

a

Obec Kuklov, zastúpená Štefanom Šimkovičom, starostom obce
IČO: OO309656
So sídlom: Obecný úrad, 908 78 Kuklov
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s,
Číslo účtu: 3214893004/5600

l.
Predmet zmluvy

Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti podľa § 48 z.č.
44812008 Z. z. o sociálnych službách a spočíva v nasledovnej činnosti:

lekárska posudková činnosť, zabezpečená zmluvným posudkovým lekárom mesta
Senica v súlade s § 49 cit. zákona
sociálna posudková činnosť v súlade s §50 cit. zákona
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s §51 cit. zákona na
základe doloženého lekárskeho posudku a sociálneho posudku
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,
v zariadení s opatrovateľskou službou, v dennom stacionári a o odkázanosti na
opatrovateľskú službu a o zániku odkázanosti na tieto služby.

Mesto Senica v súlade s § 92 ods. 2 cit. zákona vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na
opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

II.
Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomne s dvojmesačnou výpovednou
lehotou s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane.



III.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

1/ Mesto Senica je povinné na základe odstúpenej žiadosti príslušnej obce začať konanie vo
veci vyhotovenia posudku o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ana opatrovateľskú službu.
Mesto Senica zabezpečí vypracovanie posudkov odborne spôsobilými zamestnancami a vydá
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe tohto rozhodnutia obeczabezpečí
danú sociálnu službu.
2/ Obec je povinná poskytnúť súčinnosť pri konaní vo veci posudzovania odkázanosti na
sociálne služby, ktoré sú v kompetencii obcí a miest.
3/ Obec je povinná uhradiť mestu Senica skutočné náklady, ktoré vznikli pri výkone činnosti
zabezpečovanej pre obec. Skutočným nákladmi sú náklady na mzdu a odvody sociálneho
pracovníka, náklady na odmenu zmluvného posudkového lekára, cestovné náklady a mzda
a odvody vodiča, náklady na poštovné, kancelárske potreby a iné náklady na základe
vyhotoveného výkazu k fakturácii.
4/ Mesto štvrťročne uskutoční obci fakturáciu skutočných nákladov na zabezpečenie
dohodnutej činnosti. Splatnosť faktúry je dohodnutá 14 dní odo dňajej vystavenia.

IV.
Záverečné ustanovenia

Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží mesto Senica a dve
obec. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Na
platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného
zastupiteľstva v Kuklove a nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senici. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zodpovedajú účastníci
zmluvy spoločne a nerozdielne.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Zmluva bola oboma účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.

V Senici dňa ..l:.1.:..i:..I!?f.t. . V Kuklove dňa.I.(1.:I.~(1i .

Štefan Šimkovič
starosta obce Kuklov

Schválené uznesením ObZ v Kuklove
doplniť číslo uznesenia a dátum


