
MESTO ZLAT~ MORAVCJ:. 
Zverejnené n:> internetovej 11tránke mest<: 

Dodatok č. 2 'f.L:14Jt%.. ..... „.„.„ .••.• ~. „ •• „.„ 
, . , . „ datum 11odp1s zodpovedneho 111mcstm111r~ 

k zmluve o poskytovam soc1alneJ slozby 
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 10.06.2013 

Poskytovate!' sociálnej služby: 

v zastúpení. 

bankové spojenie:. 
číslo účtu: 

IČO: 
(ďalej len „poskytovatel"') 

Prijímateľ sociálnej služby: 

meno a priezvisko: 
adresa trvalého pobytu: 
mesto alebo obec: 
čisto zmluvy: 

Mesto Zlaté Moravce 
l. Mája 2. 953 01 Zlaté Moravce 

Prostredníctvom: Opatrovateľskej služby 
Rovňanova 3 
953 O I Zlaté Moravce 

MVDr. Ma1ia Balážová 
zástupca primátorky mesta 

VÚB Zlaté Moravce 
33422162/0200 
00308676 

Ing. Marian Považan 

I. 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o poskytovaní sociálnej služhy uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami dňa 10.06.2013 nasledovne 

I. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti. na základe žiadosti klienta: 
Sebaobslužné úkony poskytovanej služby 
a) Hygiena 
1. Osobná hygiena 
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, 
česanie, umývanie, make-up. odličovanie, strihanie nechtov na rukách ana nohách, 
aplikácia krémov, masti . prípadne medikamentov), 
2. celkový kú peľ 
- hygienická starostli vosť o celé telo vo vani , prípadne v sprche s umytím vlasov 
(celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte 



b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 
obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva 
l. pomoc pri vyzliekanL obl iekaní. 
2. účelná očista po toalete. 
3. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy 

(fľaše). 
4. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena 

plienky). 

c) Mobilita, motorika 
1. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko. 
2. polohovanie, 
3. obs luha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 

a) nákup potravín a iného drobného 
spotrebného tovaru. 

b) donáška jedla do domu. 
c / starostlivosť o lôžko, 
d) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádza
kou a udržiavaním domácnosti (administratívne 
úkony spojené s vedením domácnosti, 
napríklad zabezpečenie úhrady platieb). 

Dohľad v určenom čase 4 hod. denne /pondelok. utorok. stredu štvrtok a piatok/ 

n. 

Ú hrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia. 

1. Celková výška úhrady za poskytnutie sociálnych služieb podl'a tejto zmluvy v danom 
mesiaci bude určená poskytovateľom vo Výmere o výške úhrady za sociálnu službu 
(ďalej ako „ Výmer") a to podľa skutočne poskytnutého rozsahu sociálnej služby (t.j . 
podl'a počtu hodín, r esp. úkonov) Y danom mesiaci. 

Sociálne služby uvedené v čl. 1. Dodatku č.2. k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb, 
sa poskytujú za úhradu vo výške 2 f za hodinu domácej opatrovateľskej služby. 

Suma úhrady za sociálne služby je stanovená na 176 € mesačne. za 4 hod.denne poskytovanej 
sociálnej služby v domácnost. 

2. Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť prevodom na účet 
poskytovateľa uvedený vo Výmere alebo do pokladnice Mestského úradu, najneskôr do 20. 
dňa nasJcdujúceho mesiaca. V prípade omeškania pr ij ímateľa s úhradou za poskytnut ie 
sociálnej služby. má poskytovateľ právo účtovať si úrok z. omeškania vo výške stanovenej 
osobitnými predpismi . 



„ 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostá\ ajú nezmenené. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

4. Tento dodatok o poskytovaní sociálnych služieb sa vyhotovuje v dvoch 
vyhotoveniach. 

5. Nadobúda účinnosť dňom podpfsania obidvomi zmluvnými stranami. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisuj Li. 

V Zlatých Moravciach dňa ........................ . 

rJoul/ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
štatutárny zástupca poskytovateľa 

vlastnoručný podpis prijímateľá 
(zákonného zástupcu) 


