
DODATOK č. 1/2012 

k zmluve o  úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby uzatvorená 
v zmysle § 71 ods. 6 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 predpisov medzi: 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby: 

Obec Štiavnik č. 1350, 013 55 

Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 

Zastúpený: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 2866042155/0200 

IČO: 321672 

a 

2. Objednávateľ sociálnej služby: 

Irena Bieliková 

       Pionierska  

Zastúpený:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IČO:  

 

Uzatvárajú tento dodatok k zmluve o  úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní 
sociálnej služby Čl. IV ods. 3 a prílohe č. 2 

 

Čl. IV ods. 3 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Čl. IV ods. 3: 

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

Úhrada za sociálne služby bez stravy uvedená v čl. II tejto zmluvy sa poskytuje vo výške 189,15 EUR  mesačne 
a strava v sume 156 Eur na základe prílohy č. 2 Úhrada za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a DSS 
Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 

 

 



Príloha č. 2 

Kalkulácia úhrad za pobyt a služby poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik č. 764, 01355 Štiavnik. 

Dôchodok:  Eur  

Obslužné činnosti:                    39,15  Eur 

Strava:       156        Eur 

Bývanie – izba č.1                   150,75   Eur  

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva :  39,15 Eur 

Nadštandardné služby – elektrospotrebiče:  

Vypočítaná úhrada klienta: Eur/30 kalendárnych dní              

                               úhrada objednávateľa soc. služby – €/30 dní 

Iné služby: 

a, základné sociálne poradenstvo – bezplatne 

b, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – bezplatne  

c, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – bezplatne  

d, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení – bezplatne  

e, pracovná terapia – bezplatne  

f, osobné vybavenie – bezplatne  

g, úschova cenných vecí – bezplatne 

h, záujmová činnosť – bezplatne  

Kalkulácia je prepočítaná na 30 kalendárnych dní v mesiaci a je v súlade s dodatkom č. 2  k VZN Obce Štiavnik č. 2/2011 
o poskytovaní starostlivosti v zariadení pre seniorov a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik č.764, pri poskytovaní sociálnej služby. 

Čl. IV 

Ostatné dojednania zmluvy zostávajú nezmenené. 

V Štiavniku dňa: 01.02.2012 

Poskytovateľ:  Obec Štiavnik č. 1350, 013 55 

  ZpS a DSS Štiavnik č. 764,013 55         .................................................. 

                      Ing. Štefan Vároš 

                    starosta obce Štiavnik  

   

Objednávateľ:                ...................................................  

                       Irena Bieliková                
                



 

 

 

 

 

 

 

 

               

  


