Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
1.	Zhotoviteľ:				Mgr. Alena Grondžák Pechová 						Sídlo:					Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš
			IČO:					46 730 796
			IČ DPH:				1044770331
			Bankové spojenie:			 ČSOB
			Číslo účtu:				 4003048809/7500
			Telefón, fax:				 0905 814 345
				
2.	Objednávateľ: 				 Obec Poruba		
				Sídlo: 					  Poruba č.95, 972 11
				IČO: 					  00318426			
			Bankové spojenie: 			  Prima banka pobočka Prievidza
			Číslo účtu: 				  9000203001/5600
			Telefón, fax:				  046/5482218			
				Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing.Helena Čavojská-starostka obce		
									
I.
Úvodné ustanovenie
Objednávateľ je povinný vykonávať činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt v jeho katastrálnom území. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 
II.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne v prospech objednávateľa služby podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 
III.
Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnych služieb zhotoviteľom v prospech objednávateľa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. :
- sociálna posudková činnosť pracovníka obce v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- sociálne poradenstvo v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- príprava návrhov VZN a dodatkov k VZN obce upravujúce poskytovanie sociálnych služieb na území obce,
-	príprava rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zániku odkázanosti na sociálnu službu, 
-	vypracovanie návrhov zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré sú výsledkom posudkovej a rozhodovacej činnosti,
-	podieľanie sa na vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb,
-	spolupráca pri umiestnení obyvateľa obce do zariadenia sociálnych služieb,
-	spolupráca pri zisťovaní a poskytovaní štatistických údajov v oblasti sociálnych služieb,
-	iné služby, ktorých činnosť je potrebné vykonávať pri riešení sociálnej situácie obyvateľov obce.    
IV.
Poskytnutie služby
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať dohodnuté služby v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom  začatia od 1.10. 2012 na dobu neurčitú. 
2. Pri poskytovaní služieb postupuje zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom v zmysle zákona o sociálnych službách s náležitou odbornou starostlivosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný do 5. kalendárnych dní od telefonického oznámenia objednávateľom, že došlo k  skutočnosti, ktorej predmetom je ktorákoľvek z činností podľa čl. III., prevziať príslušnú dokumentáciu a začať vykonávať činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Výsledok činnosti vyplývajúci z poskytovania služieb je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v čo najkratšom čase tak, aby objednávateľ mohol dodržať lehoty stanovené príslušným právnym predpisom (napr. správny poriadok).  
4. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy ako aj po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, o ktorých sa dozvedel počas poskytovania služieb pre objednávateľa. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a nevyhnutné informácie potrebné pre poskytnutie služieb.
V.
Cena diela
1. Cena za poskytnutie služieb zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej výška je 40 € mesačne. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za poskytnutie služby podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 14 dní od jej doručenia.  
VI.
Sankcie
1. Pri škode, alebo spoluúčasti na škode spôsobenej zo strany zhotoviteľa, ktorá vznikla objednávateľovi konaním, nekonaním, alebo porušením podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vzniknutú škodu nahradiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za riadne poskytnuté služby je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
VII.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace odo dňa jej doručenia druhej strane z akéhokoľvek dôvodu,  tak zo strany objednávateľa ako aj zhotoviteľa. Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
c) okamžitým skončením zo strany obce, ak poskytovateľ neposkytuje služby s náležitou starostlivosťou, ktorú vyžaduje aplikácia zákona o sociálnych službách, alebo pri porušení zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 



V Poruba,  dňa  28.09.2012






...............................................................				...........................................................
Ing.Helena Čavojská v.r.				               Mgr. Alena Grondžák Pechová v.r.
Starostka obce Poruba


