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Dodatok č. 6
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.4551199l Zb, o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 15. 11. 2011

Posky,tovatel'sociálnejslužby: Mesto ZlatéMoravce
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:
tČo:
(ďalej len,, posl<ytovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko; Matej ŽidiL
adresa trvalého pobytu: C. domu 201
mesto alebo obec: 95172 Neverice
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 26612011 Neverice
číslo spisu: 40I3120II
(ďalej len,,prijímateť " )

Dodatok Č. 6 upravuje díZku pobytu pÁjimateťav Zaiad,ení opatrovateťskej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociá|nych služieb

1. Sociálna služba sa poskYuje na určitý čas, ú, mesiace od 15. II. 2011 do 15. 02. 20lI.
2. Sociálna služba sazačínaposkytovať odo dňa 15. 11 .20II.
3. Na základe žiadosti pdjímateťa (zakonného zástupcu) o predíženie pobytu v zaiadení
opatrovateťskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateťa sociálnej služby sa sociálna
služba v zaiaďení poskytuje naďalej od 15. 02.20t3 do 15. 05. 2013.

Tento dodatok sa vyhotor,rrje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 15. 02.2013.

\
......s. '\\

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástupca po skytovatel'a

L mája č.2,953 33 Zlaté Moravce
Zariadenie opatrovateťskej služby pri Mestskom úrade
Rovňanova ě.3,953 0l Zlaté Moravce
Ing" Peter Lednár CSc. - primátor mesta
YUB ZIaté Moravce
33422 * 16210200
308676

vlastnoručný podpis prijímatel'a
(zákonného zástupcu)
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Dodatok č. 6 
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 15. 11. 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: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája č. 2, 953 33 Zlaté Moravce 
Zariadenie opatrovateľskej služby pri Mestskom úrade 
Rovňarlova č . 3, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta 
VÚB Zlaté Moravce 
33422 - 162/0200 
308676 

Matej Židík 
Č. domu 201 

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
číslo spisu: 

951 72 Neverice 
266/2011 Neverice 
4013/2011 

(ďalej len "prijímate!"') 

Dodatok Č. 6 upravuje dÍžku pobytu prijímateľa v Zariadení opatrovateľskej služby v článku: 

V. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tri mesiace od 15. 11. 2011 do 15.02.2011. 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 15. 11. 2011. 
3. Na základe žiadosti prijímateľa (zákonného zástupcu) o predÍženie pobytu v zariadení 
opatrovateľskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateľa sociálnej služby sa sociálna 
služba v zariadení poskytuje naďalej od 15. 02. 2013 do 15. 05. 2013. 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 15. 02. 2013. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

štatutárny zástupca poskytovateľa 

lVio'(r.; riái spracovi.:i: .~~~::S4 ...... . 
Za S :Jrávnosť: ... .. ... .. ' ....... ... ....... .. 
Dťw: .... .... .......... ................. ........ . 

vlastnoručný podpis prijímateľa 
(zákonného zástupcu) 
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oo ' V knihe ÚIlJ~í matričného úradu Zlaté Moravce / 

Pohlavie 

ročník 2013 strana 57 por. Č. 

-, 
12,03.2013 dvanásty marec dvetisíc trinásť 
Zlaté Moravce 
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53 je zapí sané: 

n f .------------------ -

Trvalý pobyt 

Deň, mesiac, rok 
a miesto narodenia 

l"'., 

rodné ,čí~lo 

Poznámky 

okr, ZI 'até Moravce ",·--~-ooí 
Neveriye ~.- . ť 
Školsk$ 201/0 

'\ 

'Zlatých Moravciach 
, c ' , ol: 

12.03.2013 

1/2011 0261263. 
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Ing . Dagmar Floreková 
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