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Dodatok č. 1
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. 45511991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 19.09.2012

Poskytovatel' sociálnej služby:
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zashipení:
bankové spojenie:.
číslo účtu:
tČo:
(ďalej len,, poslrytovateť" )

Prijímatelo sociálnej služby:
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
mesto alebo obec:
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:
číslo spisu:
(d'alej len,,prijímateť" )

Mesto ZlatéMoravce
I.májač.2,953 33 Zlaté Moravce
Zaiadenie opatrovateťskej služby pri Mestskom úrade
RovňanoÝa č.3,953 0I Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
YUB ZIaté Moravce
33422 _ 16210200
308676

vincent káčer
Slovenskej arrnády 14
953 01 ZlatéMoravce
29I8l20I2
2918l20I2

Dodatok č. 1 uprar,uje díZku pobytu pijimateíav Zaňad,ení opatrovateťskej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia posky.tovania sociálnych služieb

1. Sociálna služba saposkytuje naurčitý čas, tň mesiace od 19. 09.2012 do 19. 12.2012.
2. Sociálna služba sazačínaposkytovať odo dňa 19. 09. 2012,
3. Na zíkladežiadosti pdjímatel'a (zákonného zástupcu) o predíženie pobytu v zaiadení
opatrovatefskej služby a súhlasného stanoviska poskytovateťa sociálnej služby sa sociálna
služba v zaiadení poskytuje naďalej od 19. 12.2012 do 19. 03. 2013.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 19. 12.2012.
O statné ustano veni a zmluvy zo stáv aju nezm enen é.
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Ing. Peter Lednár
primátor mesta vlastnoručný podpis prijímateťa

(zákonného zástupcu)štatutrárny zástup c a po skytovateťa
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Dodatokč.2
k Zmluve o poskytovaní sociálnej stužby

uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 45511991, Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších prepisov zo dňa 19.09.2012

Poskytovatel'sociátnei služby: Mesto ZIatéMoravce
so sídlom:
prostredníctvom:
so sídlom:
v zastítpení:
bankové spojenie:.
číslo učtu:
tČo:
(ďalej len,, posleytovateť " )

Prijímatelo sociálnej služby:
meno a priezvisko: Vincent Káčer
adresa trvalého pobytu: Ul. Slovenskej armády 14
mesto alebo obec: zlatéMoravce
číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 29l8l20l2
číslo spisu: 29l8l20l2

Dodatok č. 2 upravuje díZku pobytu pnjimateíav Zaiadení opatrovateťskej služby v článku:

v.
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb

1. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, tň mesiace od 19. 09. 2012 do 19. 12. 2012,
2. Sociálna služba sazačinaposkytovat'odo dňa 19.09. 2012.
3. Na základežiadosti pijimatela(zákonného zástupcu) o predíženie pobytu v zaňadeni
opatrovatefskej služby a súhlasného stanoviska poskytovatefa sociálnej služby sa sociálna
služba v zaiadení poskytuje naďalej od 19. 03. 2013 do 19. 06. 2013.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Nadobúda účinnosť 19. 03.2013.
O statné ustano veni a zmlu:,ry zo stáv aju nezm enené.

1. mája č,2,953 33 ZIaté Moravce
Zaťradenie opatrovatefskej služby pri Mestskom úrade
RovňanoVa č. 3, 953 0I Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár CSc, - primátor mesta
YUB Zlaté Moravce
33422 - 16210200
308676

Ing. Peter Lednár
primátor mesta

štatutámy záslnlpca po skytovatel'a
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