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Zmluva o zabezpečení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  

 

uzatvorená na základe ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení v spojitosti s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v platnom znení  

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1. Centrum sociálnych služieb Brezovec 

      M.Hattalu 2161/3 

026 01 Dolný Kubín 

            oprávnený konať menom  zariadenia:  PhDr. Soňa Miháliková, riaditeľ 

(ďalej len „Centrum sociálnych služieb,“ /alebo „Objednávateľ“) 

 

a 

2. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas 

Námestie J.Vojtaššáka 1551/1 

026 01 Dolný Kubín 

             oprávnený konať menom zariadenia: PhDr. Mgr Mária Záhorová 

(ďalej len „ADOS Charitas Dolný Kubín “ a/alebo „Poskytovateľ“) 

 

 (ďalej len „zmluva“) 

 

Úvodné ustanovenia 

 

1. V súlade s ustanovením § 22 a ďalšími príslušnými ustanoveniami 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, zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zákona č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako i ďalších relevantných právnych predpisov, Centrum sociálnych 

služieb Brezovec, M. Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín, zabezpečuje ošetrovateľskú 

starostlivosť prostredníctvom ADOS Charitas Dolný Kubín.  

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

zabezpečovaní poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti u Objednávateľa, ktorým je 

Centrum sociálnych služieb Brezovec, M. Hattalu 20161/3, 026 01 Dolný Kubín, 

prostredníctvom Poskytovateľa, ktorým je ADOS Charitas v Dolný Kubín. 

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa ošetrovateľské služby pre 

prijímateľov sociálnych služieb na základe odporúčania obvodného alebo odborného lekára, 
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po odsúhlasení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne, pre poistencov všetkých 

zdravotných poisťovní. 

2. Poskytovateľ je zodpovedný za riadny výkon ošetrovateľskej starostlivosti pre prijímateľov 

sociálnej služby. 

      3.   Poskytovateľ je povinný ošetrovateľskú starostlivosť vykonávať prostredníctvom sestier, 

             ktoré spĺňajú kvalifikačné kritéria určené osobitnými právnymi predpismi. 

      4.   Objednávateľ koordinuje spoluprácu medzi zamestnancami Centra sociálnych služieb  

             a ADOS Charitas  tak, aby sa naplnil účel tejto zmluvy.  

 

 

Čl. III 

Rozsah ošetrovateľskej starostlivosti 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa určuje na 

základe katalógu zdravotných výkonov sestier, odsúhlasených zdravotnými poisťovňami. 

 

 

Čl. IV 

Podmienky úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle článku II 

tejto zmluvy je bezodplatné. 

2. Poskytovateľovi ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzajú zdravotné poisťovne prijímateľov 

sociálnych služieb umiestnených v Centrum sociálnych služieb Brezovec, ktorým bola 

ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá. 

 

 

Čl. V 

Trvanie a zánik zmluvy  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu. 

2. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené vypovedať aj bez dôvodu s tým, že výpovedná 

doba je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a trvá až do momentu jej ukončenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou.  

2. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo 

forme očíslovaného písomného dodatku, ktorý sa po jeho podpise stane neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

4. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany 

zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom podpísanom rovnopise. 
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Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im 

nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na 

dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 

V Dolnom Kubíne, dňa :                                                 

                                                                            

 

 

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

PhDr. Soňa Miháliková                                                      PhDr. Mgr. Mária Záhorová 

Riaditeľ Centrum sociálnych služieb Brezovec                            Riaditeľka ADOS Charitas    

 

                                                               


