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Dodatok č. l 

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 24. 02. 2011 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

3456/2010 
578/2011 

(ďalej len "prijímate/"') 

Dodatok č. l upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

-obslužné: 

- ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, p~anie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... -..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
141,77 EUR slovomjednostoštyridsaťjeden eur sedemdesiatsedem centov mesačne na 
základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposia!'. 
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 EUR 
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 Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 



l 

• 

Dodatok č. l 
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 04. 04. 2011 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 O l Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

946/2011 
946/2011 

(ďalej len "prijímate!"') 

Dodatok č. l upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

V ecn ý rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

-obslužné: 

-ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... -..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
141,77 EUR slovomjednostoštyridsaťjeden eur sedemdesiatsedem centov mesačne na 
základe kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určer:tý doposiaľ. 
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. 45511991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR 
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 O l. 05. 20 ll. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 



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 09. 02. 2010 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel") 

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

Mesto Zlaté Moravce 
. l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 O l Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

čisto posudku o odkázanosti na sociálnu službu: cs 5041120 l o 
cz 22438/2010 
423/2010 číslo spisu: 

(ďalej len "prijimatel"') 

Dodatok č. 5 upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuj~ pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

- obslll;žné: 

-ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľsb:á starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizl).e a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... televízor ......... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
148,27 EUR slovom jednostoštyridsaťosem eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/20 ll 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ. 
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 EUR 
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 Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

.Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

. .................................................. . 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



l 
Dodatok č. 4 

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 03. 05. 2010 

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

IČO: 
(ďalej len ,.poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 O l Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
čislo spisu: 

198/201 o 
82112010 

(ďalej len "prijímate/"') 

Dodatok č. 4 upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

V ecn ý rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

- obslužné: 

- ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 
ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... antidekubitový matrac ..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
163,27 EUR slovom jednostošesťdesiattri eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovar_ie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ. 
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 EUR 
mesačne. (uvádza sa výška nedoplatku úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne 
čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-) 

Tento dodafok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené . 

.Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 



l 
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 10. 06. 2009 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: cs 3482/2009 
cz 134 77/2009 
2159/2009 číslo spisu: 

(ďalej len "prijímate/"') 

Dodatok č. 8 upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

-obslužné: 

-ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bieliine a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... antidekubitový matrac ..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
163,27 EUR slovom jednostošesťdesiattri eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ. 
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 EUR 
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 Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

• ng. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

. .................................................. . 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



l 
Dodatok č. 3 

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 04. 08. 2010 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

Prijímate(' sociálnej služby: 
meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
číslo občianskeho preukazu: 

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

2605/2010 
2605/2010 

(ďalej len "prijímate!"') 

Dodatok č. 3 upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

- obslužné: 

-ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... -..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
158,27 EUR slovomjednostopäťdesiatosem eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ. 
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 EUR 
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 Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

log. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

. .................................................. . 
vlastnoručný podpis prijímateľa 

(zákonného zástupcu) 



l 
Dodatok č. 3 

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 07. 10. 2010 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

3160/2010 
3160/2010 

(ďalej len "prijímate/'") 

Dodatok č. 3 upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na preehodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

-obslužné: 

-ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... -..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



Vl. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
152,27 EUR slovom jednostopäťdesiatdva eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímateľovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uved~né v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímateľ určený doposiaľ. 
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 EUR 
mesačne. (uvádza sa vý.~ka nedoplatku úhrady pri čiastočnej úhrade alebo ak nevznikne 
čiastočná úhrada tak sa uvádza O,-) 

. 
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené . 

.......................................... ~< 0\ 0 
..,..... \-:.} _,(; l 

'_/:! M O \-\ ~'-< ",./ 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

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

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 



l 
D,odatok č. l 

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 02. 03. 2011 

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

IČO: 
(ďalej len "poskytovatel"') 

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

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňanova č. 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422- 162/0200 
308676 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

318/2011 
318/2011 

(ďalej len "prijímate/"') 

Dodatok č. l upravuje vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby v článku: 

III. 

Vecný rozsah ai forma poskytovanej sociálnej služby 

l. Sociálna služba sa poskytuje r.obytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na prechodnú dobu. 
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálne poradenstvo 

-obslužné: 

- ďalšie činnosti: 

a 

sociálna rehabilitácia 
ošetrovateľská starostlivosť 

ubytovanie 
stravovanie 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne.a šatstva 
vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
osobné vybavenie ..... - ..... . 

úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v článku: 



VI. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

l. Sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 
158,27 EUR slovom jednostopäťdesiatosem eur dvadsaťsedem centov mesačne na základe 
kalkulačného listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímate!' povinný uhradiť v hotovosti, 
u staničnej sestry zariadenia. Uhrádza platbu za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby 
prijímatel'ovi poskytujú, v termíne od 5. do 20. dňa v mesiaci. Úhrada za prvý mesiac sa platí 
pri nástupe do zariadenia. Vyúčtovanie úhrady za sociálne služby vykonáva staničná sestra 
zariadenia k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prípadné preplatky alebo 
nedoplatky prevádza do nového kalendárneho mesiaca. 
3. Úhrada sa určuje na základe právoplatného Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2011 
Mesta Zlaté Moravce za činnosti uvedené v článku III ods. 2 a na základe Zmluvy 
o stravovaní a Dodatku č. 6 k Zmluve o stavovaní za stravovanie. 
4. Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa bude upravovať na základe 
vydania nového dodatku k Zmluve o stravovaní a na základe schválenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce, alebo na základe nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia o odkázanosti s iným stupňom odkázanosti, aký má prijímate!' určený doposia!'. 
5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške O EUR 
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 Ol. 05. 2011. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

~;-:;_, l 
···~~.:.::.................. ••• l 

'( © 0~; 
Ing. Peter Lednár CSc. -:Ytt; M6'1'\!':~>"' 

primátor mesta · · · · 
štatutárny zástupca poskytovatel'a 

vlastnoručný podpis prijímatel'a 
(zákonného zástupcu) 


