
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 4551199I Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 17.12.2010

Poskytovatel'sociálnejslužby: MestoZ|atéMoravce
so sídlom: I. mfia2,953 0I Zlaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovatefskej služby
so sídlom: Rovňanova 3,953 0I Zlaté Moravce
v zastúpení: Ing, Peter Lednár, CSc., primátor mesta

bankové spojenie;, YUB ZIaté Moravce
číslo účtu; 33422 - 16210200

fto; 00308676
(ďalej len,, poskytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko: Mária Kaiserová
adresa trvalého pobytu: Ul. Rovňanova č.5

mesto alebo obec: ZlatéMoravce
rodné číslo; I95802l7I80
číslo občianskeho preukazu: 673326 RY- 53

éislo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 31 112003

Mení sa vbode VI. Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia aplatenia článok I. a2.
nasledovne:

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia.

1. Sociálne služby uvedené v č1. il. Zmlwy o poskýovaní sociálnych služieb, sa poskytujú

zaishraúlvo výške 1,30 € za hodinu poskytovanej opatrovatel'skej sluŽby v Čase od 07:00

- 16:00 hodiny v pracovných dňoch na zákIade kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto

dodatku. Výška úhrady za opattovateťskú službu je závislá od času a doby jej poskýovania
ako aj od výšky dóchodku.

2, Úhrada sa určuje na základ,e Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 4I2OII
oposkytovaní sociálnych služieb, ospósobe avýške úhrad za tieto služby účinného od

rc.a7.2{}12

x.
záverečné ustanovenia

1 . Ostatné ustanoveni a zmluvy zostávajú nezmenené.

2, Tento Dodatok je vyhotovený v2 exemplároch, ztoho I obdrží prijímateť aI
poskytovateť.
3. ZmIuvté strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumelÍ anaznak
súhlasu vlastnoruěne podpísali.
4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
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