Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle §74 zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doPlnení zákona Č. 45511991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskoršíchprepisov zo dňa 13. 08. 2009
Poskytovatel' sociálnej služby:

Mesto ZlatéMoravce

1.mája2,953 01 ZIaté Moravce

so sídlom:

prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslotičtu:

Opatrovateťskej služby
Rovňanova 3,953 01 ZIaté Moravce
Ing. Peter Lednér, CSc., primátor mesta
YUB ZIaté Moravce
33422 _ 16210200
00308676

IČO:

(d'alej len,, poslqltovateť ")

Prijímatel' sociálnej služby:

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslozmlul.y:

Jozef Marcinka
Ul. Dobšinskéhoč. 51
zlatéMoravce
252312009

Dodatkom č. 1 sa v článku VI. Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia mení

bod 1.a2.

nas|edovne:

vI.

Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia

1.

Sociálne služby uvedené v čl. ilI. tejto zmluly sa poskytujú zatlhradu vo výške
0,40 € za dovoz jedného obeda na základe kalkulačnéholistu, ktoý je pdlohou tejto

Z.

Uhrada sa určuje na základe Dodatku č. 2, ktoým sa mení a dopíňa VZN č. 4l20I1
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad zatieto služby účinnéhood
16.07.2012

1mllvy.

x.

záverečnéustanovenia
1.

2,
a

J,

4.

O statné ustano veni

a zmluv y zo stáv ajú nezm

en

ené.

Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, ztoho 1 obdrži prijímatel'

a

1

poskýovateť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali,jej obsahu porozumeli ana
znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
Dodatok zmluly nadobúda úěinnost' dňom podpísania zmluvnýrni stranami.
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