Z M L U V A č. ..................
o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb vo Vranove n/T uzatvorená
podľa ustanovenia §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§74 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 /ďalej
len „ zákon“/a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja
č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe
jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN PSK“) v znení VZN č. 72/2019.

Čl.I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.Poskytovateľ sociálnej služby - Domov sociálnych služieb
sídlo: Vranov n/T – Školská 646, 093 02 Vranov n/T
zastúpený: PhDr. Silviou Kmecovou, riaditeľkou
IČO: 00696358
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: IBAN SK41 8180 0000 0070 0051 5145
tel.: 057/7590200, 057/4885150
/ďalej len „ poskytovateľ ̋/

a
2.Prijímateľ sociálnej služby –
nar.
adresa :
v zastúpení splnomocnenca, resp. opatrovníka, resp. zákonného zástupcu:
Kontaktná osoba určená prijímateľovi sociálnych služieb:
.......................................
/ďalej len „ prijímateľ ”/

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb

Čl.II
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je:
1.poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, podľa § 38 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

2. úhrada za sociálnu službu

Čl.III.
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
vydaného príslušným samosprávnym orgánom na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.

Čl. IV
MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Domove sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou,
Školská 646, Vranove nad Topľou, 093 02.

V dvojlôžkovej resp. trojlôžkovej izbe Domova sociálnych služieb

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení dňom ...........na neurčitý čas.
(prípadne na dobu určitú do.............).

Čl.V
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať:
a/odborné činnosti:
•

základné sociálne poradenstvo

•

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň VI.

•

sociálnu rehabilitáciu

•

rozvoj pracovnej zručnosti

•

ošetrovateľskú starostlivosť

b/ obslužné činnosti
•

ubytovanie

•

stravovanie

•

upratovanie

•

pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva (pre prijímateľov v TF)

•

poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných
priestoroch(pre prijímateľov v AF)

c/ďalšie činnosti
•

zabezpečenie záujmovej činnosti

utvára podmienky na
•

úschovu cenných vecí

•

na vzdelávanie

2.Forma sociálnej služby: týždenná

ambulantná – na ....... hodiny/hodín denne (od ........hod.- ........ hod.)/ xy dní v týždni.

Čl. VI
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA
1.

2.

3.
4.

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálne služby podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja.
Podľa článku 6 ods. 1) písm. b) VZN č. 72/2019 sa výška celkovej úhrady za poskytované sociálne služby
v týždennej forme určí ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo
ods.1) písm. c) VZN č. 72/2019 sa výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych
služieb na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou
formou ako 22-násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne dohodnutých hodín počas pracovného dňa.
Celková úhrada v kalendárnom mesiaci sa určuje ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné
a ďalšie činnosti.
Úhrada zahŕňa tieto položky:
a/ odborné činnosti
základné sociálne poradenstvo

0,00€/ mesačne

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby stupeň VI.

0,00€/ mesačne

sociálna rehabilitácia

0,00€/ mesačne

ošetrovateľská starostlivosť

0,00€/ mesačne

rozvoj pracovnej zručnosti
b/ obslužné činnosti

0,00€/mesačne

ubytovanie
stravovanie

xy€/mesačne
/

/

/

/

xy€/mesačne

upratovanie

0,00€/ mesačne

pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva (pre prijímateľov v TF)

0,00€/mesačne

poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch (pre prijímateľov AF)
xy€/ mesačne
c/ ďalšie činnosti
zabezpečenie záujmovej činnosti

0,00€/mesačne

úschova cenných vecí

0,00€/mesačne

vzdelávanie

0,00€/mesačne

Nakoľko sa jedná o týždennú(resp. ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu xy hodín
ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa/ 1až-5 dni v týždni (podľa vlastného výberu
prijímateľa), vypočítaná úhrada činí xy€ mesačne, t.j. 22 x násobok sadzby za ubytovanie a sadzby
za stravu (pre prijímateľov v TF), alebo 22x násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne
dohodnutých hodín počas pracovného dňa a sadzby za stravu. Denná sadzba za odborné, obslužné
a ďalšie činnosti činí xy€.

22x

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(xy€) =xy€

Vzhľadom k tomu, že Váš príjem predstavuje sumu xy€, bola Vám stanovená plná úhrada, nakoľko
Vám po zaplatení úhrady podľa §73 ods.3 o sociálnych službách zostane mesačne z príjmu najmenej
60% sumy životného minima ( pre prijímateľov v TF), §73 ods. 4 zákona o sociálnych službách zostane
mesačne z príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (pre
prijímateľov v AF).
Výška sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na
skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na
určenie úhrady za sociálnu službu. Výšku sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene VZN PSK.
Podrobný rozpis výpočtu úhrady s prihliadnutím na stupeň odkázanosti je uvedený vo výpočtovom liste,
ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytované sociálne služby podľa svojho príjmu a majetku.
Poskytovateľ nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným alebo
nepeňažným plnením.
Prijímateľovi sa vráti časť úhrady, alebo tento úhradu doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych
dní, počas ktorých mu boli služby poskytované. Predmetom vrátenia, resp. doplatenia časti úhrady sú
všetky zložky úhrady.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti a iné
činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné
miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej
služby sa nedohodnú inak.
Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v zariadení sociálnych služieb bez jeho
oznámenia a povolenia zo strany poskytovateľa, zaplatená úhrada sa nevracia. V prípade, že úhrada
ešte nebola zaplatená, prijímateľ sociálnej služby je povinný za dni prerušenia doplatiť plnú výšku
úhrady.
V prípade vzniknutého nedoplatku (nad 300,- €) za úhradu sa s prijímateľom sociálnej služby, resp. jeho
zákonným zástupcom, príp. opatrovníkom uzatvorí dohoda o úhrade nedoplatku v dohodnutých
splátkach. V prípade nedoplatku (pod 300,-€) riešime programových spracovaním úhrad vo verzii
Cygnus zadaním priamej položky (nedoplatku) k výpočtu úhrady za príslušný mesiac, ktorý sa zobrazí
v rekapitulácii úhrad za príslušný mesiac.
Preplatok za predchádzajúci mesiac za poskytované sociálne služby riešime programovým spracovaním
vo verzii Cygnus zadaním počtu neprítomných dní, ktoré sa zobrazia vo výplatnej listine za
neprítomnosť. Preplatok sa vracia v nasledujúcom kalendárnom mesiaci v hotovosti z pokladne DSS na
základe vrátky nákladov.
Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu
splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu alebo jej časť nezaplatí ku
dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby osoba ani zaopatrené plnoleté deti
alebo rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa
sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby.

14. Prijímateľ, zastúpený opatrovníkom (splnomocnencom, resp. zákonným zástupcom) súhlasia so
spracovaním a s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom NR S č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov pre účely plnenia povinnosti vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby pri dodržaní
platnej legislatívy. Zároveň súhlasí so zhotovovaním fotografií, prípadne obrazových záznamov, na
ktorých bude zachytený pri rôznych spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatiach a tiež
súhlasí so zverejňovaním fotografií či obrazových záznamov na nástenke v domove sociálnych služieb,
v propagačných materiáloch, webovej stránke domova sociálnych služieb a FB.. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať.

Čl.VII.
SPÔSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
1.

Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu,
najneskôr do 15 dňa v mesiaci, v ktorom sa mu sociálna služba poskytuje. Túto úhradu bude platiť
v hotovosti do pokladne zariadenia alebo na účet poskytovateľa.

2.

Poskytovateľ je povinný zúčtovať úhradu najneskôr do pätnástich kalendárnych dní po skončení
mesiaca, v ktorom sa sociálna služby poskytovala.
Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku
dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté
deti a rodičov, ktorí môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady
za sociálnu službu podľa osobitného predpisu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom
a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, vydá vyšší územný celok rozhodnutie v rozsahu svojej
pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto poskytovateľovi sociálnej služby
za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby.
Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom, nezaplatená úhrada za
sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom,
pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, ktorá ma k tomuto
dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v §73 ods. 10 zákona o sociálnych službách sú
povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov, ohlásiť zmeny vo výške príjmu,
úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní
odo dňa doručenia výzvy, ak poskytovateľ neurči dlhšiu lehotu, zmeny v príjmových pomeroch
a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu službu.
Ak prijímateľ sociálnej služby, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby neoznámi
v uvedenej lehote tieto skutočnosti, zariadenie sociálnych služieb rozhodne o povinnosti občana platiť
úhradu za poskytnuté sociálne služby v celom rozsahu.

3.

4.

5.

6.

7.

Čl. VIII.
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

2. Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností.
3. Poskytovateľ je povinný poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.
4. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou a to so súhlasom prijímateľa
sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb a schopností a zdravotného stavu.

5. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.

6. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby spôsobí
prijímateľovi sociálnej služby.
7. Poskytovateľ má právo vyžadovať od prijímateľa, zákonného zástupcu, opatrovníka, najbližších
príbuzných prijímateľa súčinnosť pri poskytovaní sociálnej služby.

Čl. IX
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
1.Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby v rozsahu uvedenom v článku V tejto
zmluvy.
2. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného,
telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel
ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb
s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.

2.Prijímateľ má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie
odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných
fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.

3. Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom
zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby za podmienok určených poskytovateľom sociálnej
služby.

4. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševným
zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby
v zariadení.
5. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v dohodnutej výške a termíne.
6. Prijímateľ je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenia
skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, resp. po nadobudnutí účinnosti nového
VZN o výške úhrady za sociálne služby na území PSK.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi riadne a včas súčinnosť, ku ktorej je poskytovateľom
vyzvaný.
8. Prijímateľ sa zaväzuje každú zmenu svojich osobných údajov ohlásiť riadne a včas poskytovateľovi.
9. Prijímateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním sociálnej
služby.
10. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby
alebo v priamej súvislosti s ňou.
11. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas poskytovateľovi na spracovanie a použitie jeho
osobných údajov, vrátane ich archivácie a publikácie v zmysle platnej právnej úpravy v danej oblasti.
12. Prijímateľ je povinný dodržiavať domáci poriadok, interné predpisy, pravidlá spoločenského
spolunažívania a dobrých mravov a nepožívať alkoholické nápoje ani iné omamné a návykové látky.
13. Prijímateľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nenastúpenia do zariadenia podľa
zmluvne dohodnutých podmienok v preukázateľnej výške podľa aktuálneho všeobecne záväzného
nariadenia PSK za dobu, počas ktorej mu mali byť poskytované sociálne služby podľa tejto zmluvy. To
platí aj pre svojvoľné opustenie zariadenia.

Čl.X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných
strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená
druhej strane.
3. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota
nesmie byť dlhšia ako 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede..
4. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov:
a/ prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré
mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo tým, že nezaplatil dohodnutú cenu za poskytovanú
sociálnu službu alebo platil len časť dohodnutej ceny a ak dlžná suma presiahla trojnásobok dohodnutej
mesačnej ceny,
b/ prevádzka zariadenia bola podstatne obmedzená alebo bol zmenený účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo
zrejmú nevýhodu,
c/ prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti
rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
d/ vyšší územný celok rozhodol o zániku odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu,
e/ prijímateľ bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov, za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.
Výpovedná lehota v prípade jednostranného vypovedania zmluvy je 30 dní. Pri jednostrannom
vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
6. Táto zmluva zaniká písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov podstatného porušenia
zmluvných ustanovení zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa pokladá okrem
zákonných ustanovení ak:
a/ prijímateľ neposkytne poskytovateľovi riadne a včas súčinnosť, ku ktorej je poskytovateľom vyzvaný,
b/ prijímateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení interných predpisov vydaných poskytovateľom
a týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy,
c/ vykonávanie predmetu zmluvy je v rozpore s touto zmluvou, príslušnými všeobecne záväznými
predpismi alebo s technickými a inými normami.
Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od tejto zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej
zmluvnej strane alebo iného dňa, ktorý bude uvedený v odstúpení, pričom odstúpenie nebude mať
retroaktívny účinok. V prípade odstúpenia zmluva zaniká, avšak práva a povinnosti zmluvných strán sa
do účinnosti odstúpenia riadia touto zmluvou. V prípade odstúpenia od zmluvy sa prijímateľ nezbavuje
povinnosti zaplatiť úhrady za poskytnutú sociálnu službu.

Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.
2. . Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom 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 a ustanoveniami platného Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského
samosprávneho kraja o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území
PSK.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedna je určená pre poskytovateľa sociálnej
služby a jedna pre prijímateľa sociálnej služby.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od ............
5. Prílohou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 – Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v prospech prijímateľa.
Príloha č.2- Výpočtový list
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na
znak súhlasu zmluvu podpisujú.

vo Vranove n/T., 1.1.1111

za prijímateľa sociálnej služby

za poskytovateľa sociálnej služby

.................................................
Xyz
Prijímateľ sociálnej služby

....................................................
PhDr. Silvia Kmecová
riaditeľka DSS

