Dodatok č. 1
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 21. 09. 2015
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
MVDr. Marta Balážová - zástupca primátora mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
308676

len „poskytovate!"')

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

Júlia Pechová

Dodatok č. 1 upravuje dÍžku pobytu prijímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku:
VI.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas od 21. 09. 2015 do 21. 12. 2015.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 21. 09. 2015 .
3. Na základe žiadosti prijímateľa zo dňa 09. 12. 2015 o predÍženie pobytu v zariadení
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna
služba v zariadení poskytuje naďalej od 21. 12. 2015 do 21. 03. 2016.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Dodatok k Zmluve nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa v súlade so
zákonom č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
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MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa

vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)

