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Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle §74 zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zm€ne
a doplnení zákona č.45511991, Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 20. 01. 2010

Poskytovatelosociálnej služby: Mesto ZIatéMoravce
so sídlom: Lmája2,953 0I Zlaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovateťskej služby
so sídlom: Rovňanova 3,953 0I Zlaté Moravce
v zastupení: Ing. Petei Lednár, CSc., primátor mesta
bankové spojenie:. VÚV ZlateMoravce
číslo učtu: 33422 - 16210200
tČo: 00308676
(ďalej len,, poskytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko: Jarmila Culáková
adresa trvalého pobytu: Ul. Bernolákova č. 68
mesto alebo obec: zlatéMoravce
rodné číslo: 34601911220
číslo občianskeho preukazu: SL797377
číslo zmluvy: 373712009

Dodatkom č. 1 sa v článku VI. Uhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia mení
bod 1.a2. nas|edovne:

vI.

Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v čl. il. tejto zmluvy sa poskytujú zaúhradu vo výške
0,40 € za dovozjedného obeda nazéklade kalkulačného listu, ktor.ý je pdlohou tejto
zmluvy.

2. Úhrada sa určuje na ziklade Dodatku č. 2, ktoťym sa mení a dopíňa VZN č. 412011
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad zatieto služby účinného od
16.07.2012

x.

záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajll nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemp|ároch, z toho 1 obďrží prijímateť a 1

poskýovateť.



3. Zmhxné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli ana
znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

4. Dodatok zmhll,ry nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Y ZlatýchMoravciach ana ..!:., !.Q,,.-g,k,.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

štatutárny zástup ca po skytovateť

Potvrdzujem príiem tejto nísomnnsý 
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vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)
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