
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

Čl. I Zmluvné strany 

1. Názov:   Obec Jelka 

Sídlo:   Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:   00 306 011 

Zastúpená:  Ing. Gabriel Kiš, starosta 

(ďalej len „obec Jelka“) 

 

2. Obchodné meno: František Molnár 

Miesto podnikania: Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka 

IČO:   43 198 406 

   (ďalej len „poverený subjekt“) 

 

(spoločné pomenovanie obce Jelka a povereného subjektu je „zmluvné strany“) 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poverenie povereného subjektu na realizáciu podpornej 

služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov pre fyzické osoby, 

ktoré nadobudli status odkázanosti na sociálnu službu v zmysle VZN obce Jelka č. 

6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu 

v obci Jelka. 

2. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv a povinností zmluvných strán, ktoré súvisia 

s realizáciou podpornej služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov 

pre fyzické osoby, ktoré nadobudli status odkázanosti na sociálnu službu v zmysle VZN 

obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálnu službu v obci Jelka (ďalej len „odkázaná osoba“), dohoda o výške, rozsahu 

a podmienkach poskytovania finančného príspevku na jedno teplé jedlo dennej pre 

jednu osobu. 

 

Čl. III Podmienky realizácie podpornej služby 

1. Obec Jelka poskytuje poverenému subjektu finančný príspevok vo výške uvedenej 

v prílohe č. 1 VZN obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka. 

2. Odkázané osoby uhrádzajú poverenému subjektu finančné prostriedky vo výške 

uvedenej v prílohe č. 1 VZN obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka.  

3. Poverený subjekt za finančný príspevok obce Jelka uvedený v čl. III ods. 1 tejto zmluvy 

a finančné prostriedky od odkázanej osoby uvedené v čl. III ods. 2 tejto zmluvy 

poskytne odkázanej osobe každý pracovný deň jedno teplé jedlo (polievka a hlavné 

jedlo). 



4. Služba uvedená v čl. III ods. 3 tejto zmluvy sa poskytne v prevádzke povereného 

subjektu, t. j. na adrese: Hlavná 1299/128, 925 23 Jelka vždy v pracovných dňoch od 

10:30 do 12:00 hod.. 

5. Odkázaná osoba má možnosť požiadať o donášku služby uvedenej v čl. III ods. 3 tejto 

zmluvy. Náklady na donášku sú uvedené v prílohe č. 1 VZN obce Jelka č. 6/2021 

o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci 

Jelka. Náklady na donášku hradí odkázaná osoba obci Jelka. Donášku zabezpečuje obec 

Jelka. 

6. Finančný príspevok uvedený v čl. III ods. 1 tejto zmluvy poskytuje obec Jelka 

poverenému subjektu za každú odkázanú osobu, s ktorou uzavrela zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby. Tento príspevok sa poskytuje vždy najneskôr v mesiaci, 

ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytol. 

7. Vyúčtovanie finančného príspevku, ktorý je uvedený v čl. III ods. 1 tejto zmluvy 

a nákladov na donášku jedla podľa čl. III ods. 5 tejto zmluvy uskutoční obecný úrad raz 

mesačne vždy v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa príspevok a náklady na 

donášku jedla poskytli. Kontrolu používania finančného príspevku a nákladov na 

donášku jedla uskutoční obec Jelka prostredníctvom starostu, povereného zamestnanca 

obce Jelka alebo hlavného kontrolóra obce Jelka. 

8. Dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy: 

a) neposkytnutie služby uvedenej v čl. III ods. 3 tejto zmluvy v súlade s touto 

zmluvou, 

b) nedodržanie hygienických štandardov v prevádzke, 

c) nedodržanie obvyklej kvality poskytovaného jedla. 

9. Dôvody odstúpenia od zmluvy obcou Jelka: 

a) neposkytnutie služby uvedenej v čl. III ods. 3 tejto zmluvy v súlade s touto 

zmluvou, 

b) nedodržanie hygienických štandardov v prevádzke, 

c) nedodržanie obvyklej kvality poskytovaného jedla, 

d) ukončenie podnikateľskej činnosti  - pohostinská činnosť poverenou osobou. 

10. Dôvody odstúpenia od zmluvy povereným subjektom: 

a) neposkytnutie finančného príspevku uvedeného v čl. III ods. 1 tejto zmluvy 

riadne a včas. 

 

Čl. IV Trvanie zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Obec Jelka môže vypovedať túto zmluvu v trojmesačnej výpovednej lehote 

z nasledovných dôvodov: 

a) neposkytnutie služby uvedenej v čl. III ods. 3 tejto zmluvy v súlade s touto 

zmluvou, 

b) nedodržanie hygienických štandardov v prevádzke, 

c) nedodržanie obvyklej kvality poskytovaného jedla, 

d) ukončenie podnikateľskej činnosti  - pohostinská činnosť poverenou osobou. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poverenému subjektu. 



3. Poverený subjekt môže vypovedať túto zmluvu v trojmesačnej výpovednej lehote 

z nasledovných dôvodov: 

a) neposkytnutie finančného príspevku uvedeného v čl. III ods. 1 tejto zmluvy 

riadne a včas, 

b) ukončenie podnikateľskej činnosti  - pohostinská činnosť poverenou osobou. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poverenému subjektu. 

4. Zmluvné strany môžu ukončiť právny vzťah založený touto zmluvou aj písomnou 

dohodou. 

 

Čl. V Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964, Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zmluvná 

strana obdrží jeden rovnopis. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu o dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

V Jelke dňa: 17.12.2021    V Jelke dňa: 17.12.2021 

 

 

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

Obec Jelka     Poverený subjekt   

     

 

 

 


