
Dodatok č. 5 
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 27. 12. 2012 

Mesto Zlaté Moravce Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 1. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 

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 

Ľudmila Zlinská 
Ul. Tolstého č. 21 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

953 01 Zlaté Moravce 
4079/2012 
4079/2012 

(ďalej len „prijímate!"') 

Dodatok č. 5 upravuje dÍžku pobytu prijímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

v. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 27. 12. 2012 do 27. 03. 2013. 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 27. 12. 2012. 
3. Na základe žiadosti prijímateľa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení 
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna 
služba v zariadení poskytuje naďalej od 27. 03. 2014 do 27. 06. 2014. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 27. 03. 2014. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

·················································· 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



Dodatok č. 6 
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 27. 12. 2012 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
číslo spisu: 
(ďalej len „prijímate!"') 

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 

Ľudmila Zlinská 
Ul. Tolstého č. 21 
953 O 1 Zlaté Moravce 
4079/2012 

Dodatok č. 6 upravuje výšku úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 
v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

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 
14,07 €slovom štrnásť eur sedem centov na deň 

422,10 € slovom štyristodvadsaťdva eur desať centov na tridsať dní 
na základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku. 
Výška úhrady za pobyt v zariadení bola upravená na základe nadobudnutia účinnosti 
Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. 
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 O€ mesačne. 
( 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. 06. 2014. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

. ................................................ . 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 



KALKULAČNÝ LIST k zmluve o poskytovaní sociálnej služby platný od O 1. 06. 2014 

Prijímateľ sociálnej služby: Ľudmila Zlinská 
Spoločne posudzovaná osoba: 
Zmluva č. 4079/2012 

Stupeň odkázanosti VI. 

Položka Cena za Počet dní Suma€ 
P. č. jedn. 

1. Uhrada spolu A+B+C+D+E+F 14,07 € 30 422,10 € 

A. Stravovanie 6,00 € 30 180,00 € 
Stravovanie večere 0,19 € 30 5,70 € 

B. Bývanie 2,33 € 30 69,90 € 
C. Ošetrovateľská starostlivosť 0,80 € 30 24,00 € 
D. Odkázanosť na pomoc 3,95 € 30 118,50 € 
E. Upratovanie, pranie, žehlenie 0,80 € 30 24,00 € 
F. Doplatok k 50 % EON 

2. Dôchodok/ príjem príjímateľ 481,80 € 
A+B+C+D+E+F 

A. starobný 349,40 € 
B. vdovský/vdovecký 132,40 € 
C. invalidný 
D. bezvládnosť 
E. príspevok 

F. sociálny dôchodok 
3. Dôchodok/ príjem spoločne - € 

1Posudzovaná osoba 

4. Suma životného minima pre 198,09 € 
príiímatel'a 

5. Chránený príjem prij ímateľa- 25 49,52 € 
% zo4. 

6. Zostatok pre účely úhrady 432,28 € 
prijímateľ- 2.-5. 

7. Suma životného minima pre 138,19 € 
spoločne posudzovanú osobu 

8. Chránený príjem spoločne 228,01 € 
posudzovanej osoby- 1,65x 7. 

9. Zostatok pre účely úhrady - € 
spoločne posudzovaná osoba -

3.- 8. 
10. Exekučné zrážky - € 
11. Zostatok pre účely úhrady spolu 432,28 € 

6. +9. 

Podľa zákona 448/2008 Z. z. § 73 Vám ste povinný (á) platiť úhradu v zariadení vo výške 
422,10 € mesačne zo svojho príjmu. 

Suma Sk 

12 716,18 Sk 

5 422,68 Sk 

171,72 Sk 
2 105,81 Sk 

723,02 Sk 
3 569,93 Sk 

723,02 Sk 
- Sk 

14 5 14,71 Sk 

10 526,02 Sk 
3 988,68 Sk 

- Sk 
- Sk 
- Sk 
- Sk 
- Sk 

5 967,66 Sk 

1 491,91 Sk 

13 022,79 Sk 

4 163,11 Sk 

6 869,13 Sk 

- Sk 

13 022,79 Sk 



Dodatok č. 7 
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 27. 12. 2012 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 

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 

Ľudmila Zlinská 
Ul. Tolstého č. 21 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

953 01 Zlaté Moravce 
4079/2012 
4079/2012 

(ďalej len „prijímate!"') 

Dodatok č. 7 upravuje dÍžku pobytu prijímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

v. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 27. 12. 2012 do 27. 03. 2013. 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 27. 12. 2012. 
3. Na základe žiadosti prijímateľa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení 
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna 
služba v zariadení poskytuje naďalej od 27. 06. 2014 do 26. 09. 2014. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 27. 06. 2014. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
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pnmator mesta 
štatutárny zástupca poskytovateľa 
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vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 

). j . 



Dodatok č. 8 
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 27. 12. 2012 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!'") 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. máj a č. 2, 9 5 3 3 3 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 

Ľudmila Zlinská 
Ul. Tolstého č. 21 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

953 01 Zlaté Moravce 
4079/2012 
4079/2012 

(ďalej len „prijímate!'") 

Dodatok č. 8 upravuje dÍžku pobytu príjímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

v. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 27. 12. 2012 do 27. 03. 2013. 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 27. 12. 2012. 
3. Na základe žiadosti príjímateľa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení 
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna 
služba v zariadení poskytuje naďalej od 26. 09. 2014 do 29. 12. 2014. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 26. 09. 2014. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Ing. Peter Lednár CS~ -~MOf\f\.~v 

primátor mesta 
štatutárny zástupca poskytovateľa 
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·················································· 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



Dodatok č. 9 
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 27. 12. 2012 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
so sídlom: 
prostredníctvom: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovate!"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 

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 

Ľudmila Zlinská 
Ul. Tolstého č. 21 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

953 01 Zlaté Moravce 
4079/2012 
4079/2012 

(ďalej len „prijímate!"') 

Dodatok č. 9 upravuje dÍžku pobytu prijímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

v. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 27. 12. 2012 do 27. 03. 2013. 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 27. 12. 2012. 
3. Na základe žiadosti prijímateľa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení 
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna 
služba v zariadení poskytuje naďalej od 29. 12. 2014 do 27. 03. 2015. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 29. 12. 2014. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

. ................................................ . 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 


