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Dodatok č. 14
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle§ 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 prepisov zo dňa 10. 06. 2009
Poskytovateľ sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu :

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
1. mája č . 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova č . 3, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
308676

len „poskytovate!" ')

Prijímateľ

sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo občianskeho preukazu:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo

Ladislav Slovák

spisu:
len „prijímate!"')

(ďalej

Dodatok č. 14 upravuje výšku úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:

určenia

a platenia

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
406,50 EUR slovom štyristošesť eur päťdesiat centov mesačne
na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti,
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca.
3. Úhrada za činnosti uvedené v článku III sa určuje na základe právoplatného Všeobecného
záväzného nariadenia č. 4/2011 Mesta Zlaté Moravce v znení neskorších dodatkov, a na
základe Zmluvy o stravovaní v znení neskorších dodatkov.
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy možno upravovať len na základe
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní, na základe platného Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ.

5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa§ 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov je vo výške 172,37 € mesačne. Prijímateľ( zákonný zástupca) sa
v čestnom prehlásení zaväzuje, že sumu 172,37 €mesačne bude doplácať zo svojich úspor.
( uvádza sa výška nedoplatku úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne čiastočná
úhrada tak sa uvádza O,-)

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 01. 07. 2012.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
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KALKULAČNÝ LIST k zmluve o poskytovaní sociálnej služby platný od 01. 07. 2012

Prijímateľ

Ladislav Slovák

sociálnej služby:
Spoločne posudzovaná osoba:
Zmluva č.
Stupeň odkázanosti

Položka
P.

č.

1.

2.

3.
4.

Uhrada spolu A+B+C+D+E+F
A. Stravovanie
B. Bývanie
C. Ošetrovateľská starostlivosť
D. Odkázanosť na pomoc
E. Upratovanie, pranie, žehlenie
F. Doplatok k 50 % EON
Dôchodok/ príjem príjímateľ
A+B+C+D+E+F
A. starobný
B. vdovský/vdovecký
C. invalidný
D. bezvládnosť
E.príspevok
F. dávka v hmotnej núdzi
Dôchodok/ príjem spol očne
posudzovaná osoba
Suma životného minima pre

2159/2009

VI.
Počet

Cena za
jedn.
13,55 €
6,00 €
2,00 €
0,80 €
3,95 €
0,80 €
-

€

30
30
30
30
30
30
30

dní

Suma€

Suma Sk

406,50 €
180,00 €
60,00 €
24,00 €
118,50 €
24,00 €

- €
272,10 €

12 246,22
5 422,68
1 807,56
723,02
3 569,93
723,02

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
- Sk
8 197,28 Sk

-

272,10 €

Sk
- Sk
8 197,28 Sk
- Sk
- Sk
- Sk
- Sk

189,83 €

5 718,82 Sk

37,97 €

1 143,76 Sk

234,13 €

7 053,52 Sk

132,42 €

3 989,28 Sk

172,15 €

5 186,07 Sk

príjímateľa

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Podľa

Chránený príjem prijímateľa- 20
%zo4.
Zostatok pre účely úhrady
prijímateľ- 2.-5.
Suma životného minima pre
spoločne posudzovanú osobu
Chránený príjem spoločne
posudzovanej osoby- 1,3x 7.
Zostatok pre účely úhrady
spoločne posudzovaná osoba - 3.8.
Exekučné zrážky
Zostatok pre účely úhrady spolu
6. + 9.

-

€

-

€

234,13 €

-

Sk

7 053,52 Sk

zákona 448/2008 Z. z. § 73 Vám ste povinný (á) platiť úhradu v zariadení vo výške
234,13 € mesačne zo svojho príjmu a
172,37 € mesačne budete doplácať na základe čestného prehlásenia
do doby trvania podmienok.

