Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice
IČO:
00416207
DIČ:
2020786229
v zastúpení: Mgr. Helena Kmetzová, štatutárny zástupca
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Názov: Obec Gyňov
Sídlo: Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
IČO: 00324159
v zastúpení: Mgr. Denisa Vargová, starosta obce
(ďalej len „prijímateľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby (ďalej len zmluva) v zmysle Zákona
č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v zmysle Zákona
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 za nasledovných podmienok:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prepravnej služby SČK za podmienok uvedených
v tejto zmluve pre obyvateľov obce:
- ťažko zdravotne postihnutí/ so sprievodom
- seniori nad 62 rokov
- rodičia s deťmi
- občania s nepriaznivým zdravotným stavom.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi sociálnu službu osobným motorovým
vozidlom SČK s vodičom, prijímateľ sa zaväzuje sociálnu službu odobrať a poskytnúť ju určeným
skupinám obyvateľov obce.

3. Služba je určená pre zabezpečenie pomoci
obyvateľstva.

a skvalitnenie života uvedených skupín

Článok II.
Termín a miesto plnenia a priebežné objednávanie služby
1. Poskytovateľ je povinný prevádzkovať službu podľa bodu 1 článku I. tejto zmluvy od 01.11.2017
(dátum) do 31.12.2017 , v pracovných dňoch, v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

2. Službu si objednajú záujemcovia priebežne, podľa potreby, spravidla jeden deň vopred,
telefonicky na číslo: 0903 601 114.
3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je okres Košice - okolie a mesto Košice.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 30 Eur (slovom: tridsať)
mesačne. V dohodnutej cene sú paušálne zahrnuté čiastočné náklady poskytovateľa na jedno
motorové vozidlo prepravnej služby.
2. Platbu vykoná prijímateľ mesačne, do 14 dní odo dňa predloženia faktúry bezhotovostným
prevodom na číslo účtu poskytovateľa, IBAN : SK44 0200 0000 0000 6553 0512, vedený vo VUB,
a.s.

Článok IV.
Propagácia služby
1. Zmluvné strany sa dohodli na propagácii služby na svojich webových stránkach a sociálnych
sieťach.
2. Prijímateľ informuje občanov o službe prostredníctvom miestneho rozhlasu a vylepením
plagátov na vývesných plochách v obci, prípadne inou vhodnou formou.
3. Poskytovateľ bude propagovať službu priamo na motorovom vozidle prepravnej služby SČK.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne
písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží prijímateľ a jeden (1)
rovnopis obdrží poskytovateľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Presný začiatok poskytovania
služby je určený v článku II., bod 1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná
a určitá a vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu. Nie je uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Gyňove, dňa:

V Gyňove, dňa:

Poskytovateľ:

Príjemca:

