Dodatok č. 1

uzatv_orenejo""'y,t.!T)i#:{.fl#Tr"Jž:;:lXHl.ií}ln.,"uoáchaOzmene

a doPlnení zákona

Č,455ltg9l Zb. o Živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon)
v znení neskoršíchprepisov zo dia 10.72.2010

Poskytovatel' sociálnej sIužby:
so sídlom:

prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie;.
čísloúčtu:

IČo;

(d'al ej l en,, po s lqltov ate ť''
)

Mesto ZlatéNIoravce
1. mája2,953 0I Zlaté Moravce
Opatrovatel'skej služby
Rovňanova 3,953 01 Zlaté Moravce
Ing, Peter Lednár, CSc., primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 _ 162/0200
00308676

Prijímatel' sociáInej služby:

meno

a

priezvisko:

Václav Kéry

a trval ého p obytu
Ul. Rovňanova č.1
mesto alebo obec;
zlatéMoravce
rodné číslo;
38090217300
čísl o ob čians keho pr e ukazu
SJ 836835
čísloposudku o odkázanosti na sociálnu
službu; B9912006
adr

e

s

;

;

ffit'r:il.|ode

VL Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia
aplatenia článok l. a2.
Úhrada za sociálnu ,ruznu,Ti'osob jej určenia
a platenia.

1' Sociálne sluŽbY uvedené v Čl. ilI. Zmllvy
oposkytovaní sociálnych služieb, saposkytujú
za Úhradu vo výŠke1,30 € za hodinu post
yiooane; ápatrovatel,skej služby
v čase od 07:00
- 16:00 hodinY v Pracovných dňoch, a i.rc
sluzny v práčovni, pranie a žehlenie bielizne
0'80 €/kg suchej bielizne, na základ,e kalkulačnéňo
riiiu, ktorý je prílohou tohto dodatku.
oPatrovatel'skú službu je závisláoa easu
a dobylej'port }iouunia ako aj od

J/r,§alffiffi

2' Úfuada sa urČuje na

ir§X:;aní

základ,e Dodatku
.č,2, ktorým sa mení adopíňa VZN č. 412011
sociálnYch sluŽieu, á.po.obe
avýšké,in ua za tieto služby účinného
od
Záv

er ečn
éŤr ru n on..,

i

u

1, Ostatné ustanoveni a zmluvy zostávajúnezmenené.
je vYhotovený v2 exemplároch,

i;rrl,,l"""Dodatok

zíoho l ob&žíprijímatel, a1

3, Zmluvné stranY vYhlasujú, že si Dodatok
zmlu,vy prečítali,jej obsahu porozumel
ia
súhlasu vlastnoručne podpisali.

4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnost'dňom
podpísania

zmluvnými stranami,

na znak

#,,.r'
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ZlatýchMoravciach

dň^ .!!!,

08

}0{u
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
štatutárny zástlp c a p o skýovate ťa

íuňi§tlál spratoval:

frÍh"a

ťe správnosť: .....,...{..."
Dňa; ..............

(zákonného zástupcu)

