
Dodatok č. 2

k Zmluve o po5kytovaní sociálnej služby
uzatvorenej v zmysle § 74 zákon a č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene

a doplnení ,ákoruč.455t199t Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
v znení neskorších prepisov zo dňa 07.09.2009

Poskytovatel'sociálnej služby: Mesto Z|atéMoravce
so sídlom: |.máýa2,953 0I ZIaté Moravce
prostredníctvom: Opatrovateťskej služby
io sídlom: Rovňanova 3,953 0l Zlaté Moravce
v zasttipení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

bankové spojenie:. YUB Zlaté Moravce
číslo účtu: 33422 - 16210200

tČo: 00308676
(ďalej len,, poskytovateť " )

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

mesto alebo obec:
rodné číslo:
číslo občianskeho preukazu :

Gabriela Molnárová
Ul. Rovňanova ě.1

zlatéMoravce
26542517I50
4036 81 PL

ěislo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 319/2003

Mení sa v bode VI. Úhrada za sociálnu službu, spósob jej určenia a platenia Článok L a2.

nasledovne:

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

1. Sociálne služby uvedené v č1. il. Zm|uvy o poskytovaní sociálnych služieb, sa poskytujú

za úhradu vo výške 1,30 € za hodinu poskytovanej opatrovatel'skej sluŽby v Čase od 07:00

- 16:00 hodiny v pracovných dňoch nazíklade kalkulačného listu, ktorý je prÍlohou tohto

dodatku. Výška úhrady za opatrovateťskú službu je závístá od času a doby jej posky'tovania

ako aj od výšky dóchodku.

z. ÚI-rada sa určuje na zák|ade Dodatku č. 2, ktotým sa mení a dopíňa VZN Č. 4l20lt
oposkytovaní sociálnych služieb, ospósobe avýške úhrad za tieto služby úČinného od

16,07.2a12

x.
záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v2 exemplároch, ztoho 1 obdrŽi prijímateť aI
poskytovateť.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluly prečítali, jej obsahu porozumeli anaznak
súhlasu vlastnoručne podpísali.
4, Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.



y zlatý chMoravciach dňa M.,.{... &,Q,(k,

Ing. Peter Lednár, C
primátor mesta

štatutárny zástllp ca po skytovateť a

1a správnost: ....*"",""""""r"ň, l l

l)ňa; ".*._

Lqe-{\ry
-íc
fť nřot,B

{

.... |.. /. ft , *.Ů:l.?-?: !.!:.(............
vlastnoručný podpis prijímateťa

(zakonného zástupcu)


