
 

Zmluva o spolupráci 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Názov:  SENIORDOM Betonika, n.o. 

Sídlo:     Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:      50379666 

Bankové spojenie:     SK64 5200 0000 0000 1714 7922 OTP Banka Slovensko, a.s. 

V zastúpení:  Ing. Karin Strhárska, riaditeľka SENIORDOM Betonika, n.o. 

 

 

a 

 

 

Názov:                       Obec Priechod  

Sídlo:                         Priechod 157, 97611 Selce  

IČO:                           00313769  

Bankové spojenie:     IBAN: SK75 56000000001205503001 

V zastúpení:               Mgr. Stanislav Chaban , starosta obce 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

 Predmetom tejto zmluvy je realizácia sociálnej posudkovej činnosti na účely 

posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorej výsledkom je posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu § 50 a § 51 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.  

Predmetná činnosť SENIORDOM Betonika, n.o. je realizovaná prostredníctvom 

poverených osôb, ktoré majú odborné a kvalifikačné predpoklady na vykonávanie sociálnej 

posudkovej činnosti. Štatutárny orgán SENIORDOM Betonika, n.o. vydá pre poverené osoby 

„Oprávnenie na realizáciu sociálnej posudkovej činnosti“, ktorým sa musia tieto osoby pri 

výkone uvedenej činnosti preukázať. 

 

Čl. III. 

Dohoda o financovaní 

 

1) Predmetnú činnosť realizuje SENIORDOM Betonika,n.o. na základe finančnej 

úhrady. 

2) Kalkulácia výkonov predstavuje všetky priame materiálové náklady, služby, 

mzdové náklady a režijné náklady. 

3) Suma za vypracovanie jedného sociálneho posudku činní sumu 20 €, ktorá bude 

uhradená prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. 

 

 



 

Čl. IV 

Čas plnenia zmluvy 

 

 Táto zmluva sa uzatvára na čas neurčitý počnúc dňom : 21.08. 2018 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

 1) Túto zmluvu možno po vzájomnej dohode obidvoch zúčastnených strán meniť, 

dopĺňať alebo zrušiť len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

 2) Túto zmluvu možno vypovedať na základe písomnej výpovede doručenej druhej 

zmluvnej strane bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť 

prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. 

 3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že je pre ne 

dostatočne určitá  a zrozumiteľná a že nebola uzatvorená v tiesni. 

 4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po jednom vyhotovení po ich vzájomnom podpísaní. 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici: 21.08. 2018 V Priechode 21.08.2018 

 

 

 

 

 

            Ing. Karin Strhárska                     Mgr. Stanislav Chaban 

 riaditeľka SENIORDOM Betonika, n.o.                       starosta obce Priechod  

 

 
 


