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 18.09.2014

Poskytovateľ

sociálnej služby:

v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
Opatrovateľská služba
Rovňanova 3
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
308676

len „poskytovate!"')

Prijímateľ

sociálnej služby:

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo zmluvy:

Mária Balcarová
Ul. Kalinčiakova č. 8
Zlaté Moravce
241112014102

Dodatok č.1 upravuje rozsah poskytovaných sociálnych služieb v domácnosti a výšku úhrady
za poskytovanie sociálnej služby v domácnosti na základe žiadosti prijímateľky sociálnych
služieb, v zmysle VZN mesta Zlaté Moravce č.4/2011, a jeho platných dodatkov, v článku:

III.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
Sociálne služby sa budú poskytovať nasledovne:
Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. Celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
(celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte).
2. Obliekanie, vyzliekanie
- obliekanie, obúvanie,
- vyzliekanie, vyzúvanie,
3. Mobilita, motorika
sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),

•

•

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného
spotrebného tovaru,
b) bežné upratovanie v domácnosti,
c) starostlivosť o lôžko,
d) vynášanie drobného odpadu do
zbernej smetnej nádoby,
e)ďaľšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady
pladieb).

Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. pri záujmových činnostich / klub dôchodcov /
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad")
a) potreba dohľadu v určenom čase,
Sociálne služby sa budú
pondelok až piatok.

poskytovať

v priemere 22 x

mesačne,

domácnosť

a pri

po 1,5 hodiny denne,

IV.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia.
1. Sociálne služby uvedené v čl. III. Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú
za úhradu vo výške 2 €za hodinu domácej opatrovateľskej služby.

Klientka si bude platiť úhradu podľa skutočne odpracovaných hodín v mesiaci, na
základe predloženého pracovného výkazu opatrovateľky. Súhlas s výkazom potvrdí
klientka svojim podpisom.
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 02.02.2015.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
V Zlatých Moravciach

dňa .ff...!.:„/.<!..(~~

··················································
podpis prijímateľa

vlastnoručný

(zákonného zástupcu)

