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Dodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej v zmysle § 7 4 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákonač.455ll99t Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 01.08.2012

Poskytovatel'sociálnej služby: Mesto ZIatéMoravce
Opatrovateťská služba
Rovňanova 3

953 01 Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
vúg ztate Moravce
33422 - 16210200
3086]6

JozefTonka
Ul. Hviezdoslavova č.73
ZIatéMoravce
29122719240
SH 59 94 44

v zastúpení:

bankové spojenie:.
číslo účtu:
IČo:
(ďal ej l en,, po slqlt ov ate ť " )

Prijímatelo sociálnej služby:

meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu :

mesto alebo obec:
rodné číslo:
číslo občianskeho preukazu :

číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 2578/20]2

Dodatok č1 upravuje rozsah poskytovania sociálnej služby v domácnosti na záklaďe žiadosti
klienta, v článku

ilI.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

Poskytovanie sociálnych služieb sa upravuje tak, že odťahčovacia služba sa ruší azavádza sa

poskýovanie opatrovateťskej služby v domácnosti. Poskýovatef bude poskýovať úkony:
osobná hygiena, príprava avarenie jedla, donáška obedov, pranie osobnej bielizne
a žehlenie, bežné upratovanie domácnosti, nákupy drobného spotrebného tovaru, sprievod na

lekárske vyšetrenie a dohťad od 07,00hod.do15,00 hod., od 12"11,2012.



vI.

Úhrada za sociálnu službu, spdsob jej určenia a platenia.

1. Sociálne služby uvedené v č1. il. Zmluvy oposkytovaní sociálnych služieb, saposkytujú
zaúhradu vo výške 1,30 € za hodinu opatrovateťskej služby, a0,40 € za donášku jedného
obeda, nazáklade kalkulačného listu, ktorý je prílohou tohto dodatku.
Celková úhrada za poskytované sociálne služby je stanovenána 228,80 € mesačne.
Úhrada za donáška obedov do domácnosti v pracovných dňoch je 8,80 € mesačne.

Tento dodatok o poskytovaní sociálnych služieb sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach.
Nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami

O statné ustanovenia zmluvy zo stáv ajú nezmenené.

y zlatý chMoravciach dňa ..:|t.'.. ! *,.. /.q..P

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

štatutárny zástupc a po skýovatef a

fuÉ§7Ó

tnoručný podpis prij ímateťa
(zákonného zástupcu)


