
ZMLUVA 

o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov 

v zmysle VZN č.  2/2018  o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi 

prepravnej služby 

 

Uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a v nadväznosti na § 75 ods. 1, písm. d), § 80 

písm. h) ods. 2 a 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Zabezpečovateľ sociálnej služby:  Obec Beluj 

Sídlo:      Beluj 43, 969 01 Beluj 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

IČO:      00320536 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

      SK63 5600 0000 0014 0934 6001 

 

2. Poskytovateľ sociálnej služby:  S.O.V.I. n.o. 

Sídlo:      Spojná 1131/4, 969 01 Banská Štiavnica 

Štatutárny zástupca:    Alžbeta Ivaničová 

IČO:      50241265 

Bankové spojenie:    SK04 0900 0000 0051 1718 2648 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania prepravnej služby v podmienkach 

Obce Beluj podľa § 12 ods. 1, písm. c) bod 3 v spojení s § 42 zákona o sociálnych službách 

a VZN č. 2/2018  o sociálnych službách. 

 

Čl. III. 

Zabezpečenie poskytovania prepravnej služby  

 

1. Miesto poskytovania sociálnej služby 

Sociálna služba sa prijímateľovi poskytuje ako terénna sociálna služba poskytovaná na 

prepravu do zariadení v zmysle VZN č. 2/2018 o sociálnych službách. 

2. Prijímateľ sociálnej služby 

Oprávnených prijímateľom prepravnej služby v nadväznosti na predmet tejto zmluvy je 

fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Beluj, ktorá je odkázaná na poskytovanie 

prepravnej služby, pretože: 



a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom ako osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom 

s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 

schopnosťou orientácie  

b) je poberateľom starobného dôchodku, vo veku 65 rokov a viac. 

3. Podmienky poskytovania sociálnej služby 

a) odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje 

poskytovateľovi prepravnej služby právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo preukazom ŤZP. 

Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom 

totožnosti. 

b) oprávnený prijímateľ si prepravu objednáva priamo u neverejného poskytovateľa 

a úhradu vykoná v hotovosti priamo vodičovi v deň prepravy. 

c) vodič je povinný vydať občanovi potvrdenie o platbe 

d) sprievodca občana, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP so sprievodcom, neplatí žiadnu 

úhradu, túto skutočnosť však musí občan ŤZP preukázať dokladom (preukazom) 

 

Čl. IV. 

Podmienky financovania prepravnej služby 

Podmienky úhrady za poskytovanie prepravnej služby 

 

1. Výška úhrady za poskytovanie prepravnej služby sa určuje v zmysle VZN č. 2/2018 

paušálnym poplatkom 0,30 EUR na jednu jednosmernú jazdu do mesta Banská 

Štiavnica na 1 oprávneného prijímateľa a 0,10 EUR na 1 km cesty mimo Banskej 

Štiavnice. 

2. Neverejný poskytovateľ bude obci Beluj fakturovať náklady za vykonanú prepravu 

občanov v lehote do 10 dní po skončení príslušného štvrťroka, v ktorom sa poskytla 

prepravná služba, a to v sume v zmysle VZN č. 2/2018 – počtu jázd do mesta Banská 

Štiavnica a počtu km mimo mesta Banská Štiavnica. Nevyhnutnou a neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry je zoznam prepravovaných osôb s uvedením mena a priezviska, 

dátumu narodenia, kontaktu, preukázania oprávnenosti, dátumu prepravy a uvedením 

trasy. 

3. Obec Beluj sa zaväzuje vykonať úhradu vystavenej faktúry bezhotovostne v lehote do 

30 dní od doručenia daňového dokladu. 

 

Čl. V. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu prijímateľovi v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách, VZN č. 2/2018 obce Beluj  

o sociálnych službách a v zmysle tejto zmluvy. 

2. Neverejný poskytovateľ je povinný viesť evidenciu prijímateľov prepravnej služby 

v súlade s ustanovením § 94 a 95 zákona o sociálnych službách. 

3. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať prepravu osôb vo vozidlách v dobrom 

technickom stave, vybavených aktívnymi prvkami bezpečnosti. 



4. Neverejný poskytovateľ je povinný umožniť žiadateľovi vykonať kontrolu úrovne 

poskytovania prepravnej služby. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018 a platnosť nadobúda dňom jej 

podpisu obidvoma zúčastnenými stranami. 

2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať, s výpovednou lehotou 1 

mesiac, ktorá začína plynúť prvý nasledujúci deň po doručení výpovede. 

3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len so súhlasom oboch zmluvných 

strán vo forme očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky tejto zmluvy a vzájomne sa 

bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie 

tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov, uvedených v zmluve, za 

podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a VZN č. 2/2018 obce Beluj. 

7. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane poskytovateľ 

finančného príspevku a jedno dostane neverejný poskytovateľ. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zúčastnenými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju 

na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

V Beluji  dňa: 26. 7. 2018             V Banskej Štiavnici, dňa: 26. 7. 2018 

 

 

 

 

.........................................................   ........................................................ 

Zabezpečovateľ sociálnej služby   Poskytovateľ sociálnej služby 

Obec Beluj                        S.O.V.I. n.o. 

Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce     Alžbeta Ivaničová, riaditeľka 

 

 

 

Prílohy: Vzor zoznamu prepravovaných osôb do mesta Banská Štiavnica 

              Vzor zoznamu prepravovaných osôb mimo mesta Banská Štiavnica 


