
DODATOK č. 1/2012 

k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. S 9 /2012/450 

uzavretej podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Poskytovateľ služieb:  

 Poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len poskytovateľ) 

Názov: Obec Štiavnik č. 1350, 013 55 

Sídlo: ZpS a DSS   Štiavnik č. 764, 01355  

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce Štiavnik 

IČO:  00321672 

DIČ:  2020618567 

Bankové spojenie: VUB banka, pobočka Bytča 

Číslo účtu:2866042155/0200 

a 

2.  Prijímateľ sociálnej služby ( ďalej len prijímateľ) 

Meno a priezvisko: Anna Sluková 

Rodné číslo:  

Číslo OP alebo pasu:  

 Adresa trvalého pobytu:, Pov. Bystrica 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydal: Mesto Považská Bystrica 

Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:  

Stupeň odkázanosti:  (ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

Uzatvárajú tento dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v zmysle Čl. II ods. 1, Čl. III. Ods. 1, 2. Čl. IV, 
ods.1, 

 

l. III 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Čl. III ods. 1, 2: 

Suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu obsahuje s účinnosťou od 01.02.2012: 

a) výška stravnej jednotky pre prijímateľa racionálnej stravy/deň                                  5,20   Eur 

b) úhrada za ubytovanie na 1 lôžku/deň      5,025      Eur 

     denná sadzba – príplatok nad 8 m2       - - - -  



c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva/deň                                    1,305   Eur 

d) úhrada za nadštandardné služby       - - - -  

e) úhrada za služby, na poskytovaní ktorých sa dohodol poskytovateľ s prijímateľom - - - -  

f) úhrada za ďalšie činnosti          

Výška úhrady za poskytované sociálne služby spolu/deň   11,53  Eur 

 

Čl. IV ods. 1 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Čl. IV ods. 1: 

Suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu obsahuje s účinnosťou od 01.02.2012: 

Výška úhrady platená prijímateľom v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách: 

a) výška stravnej jednotky pre prijímateľa                  156     Eur/30 kalendárnych dní 

b) úhrada za ubytovanie      150,75         Eur/30 kalendárnych dní 

c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu  

     bielizne a šatstva      39,15     Eur/30 kalendárnych dní 

d) úhrada za nadštandardné služby                                               - - - -      Eur 

e) úhrada za služby, na poskytovaní ktorých sa dohodol  

    poskytovateľ s prijímateľom                                      - - - -        Eur 

f) úhrada za ďalšie činnosti                                                     - - - -        Eur 

Výška úhrady platená prijímateľom spolu   Eur/30 kalendárnych dní 

Z vlastných úspor: Eur/30 dní                dôchodok  

za poskytovanú sociálnu službu v zariadení. 

 

Čl. II 

Ostatné dojednania zmluvy zostávajú nezmenené. 

V Štiavniku dňa: 01.02.2012 

 

Poskytovateľ:  Obec Štiavnik č. 1350, 013 55 

  ZpS a DSS Štiavnik č. 764   

       .......................................................  

        starosta obce Štiavnik  

       ....................................................... 

Prijímateľ:                               Sluková Anna 



            . 

    

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 
 
 


