Dodatok č. 2
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 17.04.2012

Poskytovateľ

sociálnej služby:

Mesto Zlaté Moravce
1. M~ja 2, 953 01 Zlaté Moravce
Prostredníctvom: Opatrovateľskej služby
Rovňanova 3
953 01 Zlaté Moravce

v zastúpení:

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

bankové spojenie: .

VÚB Zlaté Moravce
33422162/0200
00308676

číslo účtu:

JC~O:
(ďalej

len „poskytovate!")

Prijímateľ

sociálnej služby:

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

Božena Baloghová
Ul. 1.mája č . 15
Zlaté ľv1oravce
119912012

1.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku VI Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 17.04.2012 nasledovne
1O. Článok VI sa nahrádza novým znením, pričom nový článok VI znie:

»Vl.
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 určenej Všeobecne záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č.

4/2011 v znení jeho platných dodatkov. Takto stanovená výška úhrady za donášku obedov
do domácnocti je v sume 0,50 €za jeden obed.
2. Celková výška úhrady za poskytnutie donášky obedov do domácnocti podľa tejto zmluvy
v danom mesiaci bude určená poskytovateľom vo Výmere o výške úhrady za sociálnu
službu (ďalej ako „Výmer") a to podľa skutočne poskytnutého rozsahu sociálnej služby (t.j.
podľa počtu hodín, resp. úkonov) v danom mesiaci.
3. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť prevodom na účet
poskytovateľa uvedený vo Výmere alebo do pokladnice Mestského úradu, najneskôr do 20.
dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania prijímateľa s úhradou za poskytnutie
sociálnej služby, má poskytovateľ právo účtovať si úrok z omeškania vo výške stanovenej
osobitnými predpismi.
4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu (najmä pri
zmene všeobecne záväzného nariadenia), poskytovateľ aj prijímateľ sociálnej služby sú
povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
5. Prílohou tejto zmluvy je Kalkulačný list, ktoré obsahuje údaje o príjme klienta, potrebné

pre vypočítanie zostatku pre
zostatku."

účely

úhrady za sociálnu službu ako aj údaje o výške tohto

6. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

II.
Záverečné

ustanovenia

7. Tento dodatok o poskytovaní sociálnych služieb sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach.
8. Nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali , jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Zlatých Moravciach dií.a
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Ing. Peter Lednár, CSc.
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