Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
a o zmene
uzatvorenej v zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách
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služby:

Poskytovatel' sociálnej
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
čísloúčtu:

lil#

Mesto ZlatéMoravce
1. mája 2,953 01 Z|até Moravce
Opatrovatef skej služby
Rovňanova 3,953 0I Z|até Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc,, primátor mesta
VÚg Zlate Moravce

- 16210200
00308676

33422

tČo:

(ďalej len,, po sl<ytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:

Leonard Ňurcik
Ul. Rovňanova č.5

meno a priezvisko:
adr esa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:

ZIatéMoravce

31042817670
rodné číslo:
445 287 PL
čísloobčianskeho preukazu :
službu: 27312003
na
sociálnu
čísloposudku o odkázanosti

a2.
Mení sa v bode VI. úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a Platenia Článok L
nasledovne:

vI.

úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia.

il.

Zmluvy o poskYovaní sociálnych sluŽieb, sa PoskYtujú
čase od 07:00
zaúhraduvo výške 1,70 €za hodinu poskytovanej opatrovatel,skej služby v
je
PrÍlohou tohto
_ 16:00 hodiny v pracovných dňoch- na zék\aďe kalkulačnéholistu, ktorý
jej Poskl'tovania
dodatku. Výška úhrady za opatrovateťskúslužbu je závis|á od času adoby
ako aj od výšky dóchodku.
1. Sociálne služby uvedené v č1,

2. Útrada sa určuje na základe Dodatku č. 2, ktoým Sa mení a dopíňa VZN č. 4l20II
účinnéhood
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad za tieto služby
16,a7.2a12

x.
záverečnéustanovenia
1

.

Ostatné ustanoveni a zm\uvy zostávajú nezmenené,

2, Tento

Dodatok

je

vyhotovený

v2

exemplároch,

ztoho 1 obdržíprijímateť al

poskytovate[.
anaznak
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali,jej obsahu porozumeli
súhlasu vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok zmluvy,ráaoutau účinnosťdňom podpísania zmluvnými stranami.
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Lednár, CSc.

Ing. Peter
primátor mesta
štatutárny zástup ca p o skýovate lia

Materiálspracoval:

fufl

7a správnost: -,......il...........t.....r",
Oňa: ............

fl-^J
vlastnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)

