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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 16.03.2011
Poskytovateľ

sociálnej služby:

so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie: .
číslo účtu:

IČO:
(ďalej

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Opatrovateľskej služby
Rovňanova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422 - 162/0200
00308676

len „poskytovate!"')

Prijímateľ sociálnej služby:
meno a priezvisko:
Irma Valašíková
adresa trvalého pobytu:
Ul. Rovňanova č. 5
mesto alebo obec:
Zlaté Moravce
rodné číslo:
čísla posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 32512003

Mení sa v bode III. Vecný obsah poskytovanej sociálnej služby, a v bode VI. Úhrada za
sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia článok 1. a 2. nasledovne:

III.
Vecný obsah poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ je

povinný vykonávať tieto činnosti:
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
bežné upratovanie domácnosti

Základné sociálne aktivity:
sprievod na lekárske vyšetrenie
sprievod na vybavenie úradných záležitostí

Iné služby:
umytie okien
starostlivosť

o bielizeň, pranie a žehlenie

VI.

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 1,60 €za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby v čase od 07:00
- 16:00 hodiny v pracovných dňoch, a pranie a žehlenie bielizne 0,80€ / kg bielizne, na
základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je závislá od času a doby jej poskytovania ako aj od
výšky dôchodku.

2. Úhrada sa určuje na základe Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby účinného od
01.06.2014

X.
Záverečné

ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží

prijímateľ

a1

poskytovateľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Zlatých Moravciach dňa
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
štatutárny zástupca poskytovateľa
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vlastnoručný

podpis prijímateľa
(zákonného zástupcu)
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