
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych stužbách a o zmene
a doplnení zákonač.4551199l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 20.07.2012

Poskytovatel'sociálnejslužby: MestoZlatéMoruvce
so sídlom: I.mája2,953 0I Zlaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovatefskej služby
so sídlom:
v zastúpení:
bankové spojenie:.
číslo učtu:
tČo:
(ďalej len,, poslEtovateť " )

Prijímatel' sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu :

mesto alebo obec:
číslo zmluvy:

Rovňanova 3,953 0I ZIaté Moravce
Ing. Petér Lednár, CSc., primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 - 16210200
00308676

Máť'aMizeráková
Ul. Sládkovičova č. 16
ZIatéMoravce
2363l20I2

Dodatkom č. 1 sa v článku VI. Uhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia mení
bod 1.a2. nasledovne:

vI.
Úhrada za sociálnu službuo spósob jej určenia a platenia

1. Sociálne služby uvedené v č1. ilI. tejto zmluvy sa poskytujú zaúbradu vo výške
0140 € za dovoz jedného obeda na základe kalkulačného listu, ktor.ý je pdlohou tejto
zmluvy.

2, Uhrada sa určuje na základe Dodatku č. 2, ktorym sa mení a doplňa VZN č. 4l20II
o poskytovaní sociálnych služieb, o spósobe a ýške úhrad zatieto služby účinného od
16.07,2012

x.
záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanoveni a zmllvy zostávajínezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho I obdrží prijímatef a 1

poskytovatef.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na

znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
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Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená v zmysle § 74 zákona ě. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

a doplnení zákona é.45511991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov

Poskytovatel'sociálnej služby: Mesto ZIatéMoravce
so sídlom: I. májač.2,953 33 ZIaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovatefská služba pri Mestskom úrade
so sídlom: Rovňanova č.3,953 0I Zlaté Moravce

v zastúpení. Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
bankové spojenie;. VÚgZtateMoravce
číslo tičtu: 33122-162/0200

ňo; 308676
(d'al ej l en,, p o slqlt ov at e ť " )

PrijímateI' sociálnej služby :

meno a priezvisko: Mária Mizeráková
adresa trvalého pobytu: Ul.Sládkovičova č.16
mesto alebo obec: zlatéMoravce
rodné číslo: 39513017250
číslo občianskeho preukazu: 690444_SU-80
Číslo zmluvy; 2363/2012

I.
Predmet zmluvy

Poskytovatel' sa zavázuje pre prijímatel'a poskytovať sociálnu službu na základe
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Prijímatel' sazavázuje prijat'
sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve av zákone o sociálnych
službách. Predmetom zmluvy je aj úpravavzájomných práv a povinností zmluvných strán v
zmysle zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonaě.
455lI99I Zb.o živnostenskom podnikaní v zneni neskorších predpisov.

il.
Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovatel' sazavázuje poskytovať sociálne služby podťa § 58 zákonač.44812008 Z,z.
Donášku obedov do domácnosti.



V/

ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou.

2. Poskytovatel' je povinný vykonávať tieto'činnosti:

Donášku obedov do domácnosti-22 x mesačne,

IV.
Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovat' občanovi v mieste jeho trvalého bydliska
na Ul. Sládkovičova č.16, PSC: 953 0I, ZlatéMoravce.

v.
Čus u ďeňzačatia poskytovania sociálnych služieb

1. Opatrovateťská služba sa poskl.tuje na neurčitý čas do doby trvania podmienok.
2. Opatrovateťská služba sa začína poskytovat' dňa: 02.07 .2012.

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

l. Sociálne služby uvedené v čl. il. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške
od 01.07.2012 d,o 13.07.2012 á 0,33 € za dovozjedného obeda
od 16.07.2012 do neurčita á0,40€zad,ovozjedeného obeda nazáklade kalkulačného
listu, ktorý je prílohou tejto zmlulry.

2. Uhrada sa určuj e na zéů<lade všeobecne závázného nariadenia Mesta Zlaté Moravce
č.4l20I1, a dodatku č.2, citovaného VZN.

3. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímatel'povinný uhradit' poštovou
poukážkou alebo prevodom na účet poskytovatefa zakalendárny mesiac, v ktorom sa
služby prijímatel'ovi poskYujú, najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateť
aj prijímatel' sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.

5. Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl'a § 73 ods, 13 zákona č. 44812008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zékonaě, 455lI99I Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je vo výške ....0...... EUR
mesačne.



Y/

vII.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

1. Prijímateť má právo na poskYovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho
základné ťudské práva a slobody, zachováva jeho fudskú dóstojnosť, aktivizuje ho
k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho
začlenenie do spoločnosti,

2,Prijímateť má právo podiefat'sa na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou
poskytovania sociálnych služieb,

3. Poskytovatef sociálnej služby je povinný prihliadat'na individuálne potreby prijímatefa
sociálnej služby, aktivizovat'prijímatel'a sociálnej služby podťa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou
a komunitou.

4.Poskytovateť sociálnej služby je povinný viesť písomné individuálne záznamy o priebehu
poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskYovania sociálnej služby za
prítomnosti prijímatefa sociálnej služby.

5.Poverený zamestnanec poskytovatel'a sociálnej služby má právo v domácnosti vstúpit'
do obytnej miestnosti a príslušenstva obýnej miestnosti aj bez súhlasu prijímatel'a,
ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku
tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobód iných fyzických osób.

6.Prijímateť je povinný platiť úhradu za sociálnu službu poskytovatefovi v stanovenej
výške.

7.Ptllímatel' je povinný písomne oznámit' Mestu Zlaté Moravce do ósmich dní zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovatel'ovi
sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

8.Prijímatel' je povinný dodržiavat' ustanovenia Všeobecného závázného nariadenia Mesta
ZIatéMoravce.

VIII.

Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1, Prijímatel'móže jednostranne vypovedat'zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykol'vek ajbez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

2. Poskytovatel'sociálnej služby mlžejednostranne vypovedat'zmluvu o poskýovaní
sociálnej služby, ak:

a) prijímatel'hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,
b) prijímatel'hrubo porušuje dobré mlavy
c) prijímatel' nezaplati dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmlury
začas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma
presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto
zmluvy,
d) prijímatel' sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podl'a § 74 ods, 12
zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č,
4551199I Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
e) ak je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o
poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovatel'a sociálnej služby znamenalo zrejmú
nevýhodu,



f ) prevádzka je podstatne obmedzená aleboje zmenený účel pos§.tovanej sociálnej služby
tak, že zotrvaníe nazmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskýovateťa sociálnej
služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
g) poskyovateť rozhodne o zániku odkázanosti prijímatel'a na sociálnu službu.

3. Poskytovatel'pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je povinný doručiť prijímatel'ovi
písomnú výpoveď s uvedením dóvodu výpovede.

Ix.
Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb

1. Prijímatel'móže požiadat'o prerušenie poskytovania sociálnych služieb nazáklade
žiadosti podanej poskýovate l'ovi.

x.
záverečné ustanovenia

I. Zmluva je vyhotovenáv 2 exemplaroch, z toho I obdrži prijímatel' a 1 poskytovatel'.
2, Zmeny a doplŇy k tejto zmluve možno vykonat' len a na zžklade písomného dodatku
so súhlasom obidvoch strán.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástupca po skytovatel'a
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