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Vec: Dohoda o ukončení zmluvy 
 

Dohoda o ukončení zmluvy 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: 
 
Poskytovateľ sociálnej služby: 
Obec Štiavnik 
Zariadenie pre seniorov a DSS Štiavnik, č. 764, 01355 Štiavnik 
Zastúpená: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 2866042155/0200 
IČO: 321672 
 

Objednávateľ sociálnej služby: 
Ďurkovský Jozef 
r.č.470413/769 
Súľov – Hradná č. 237 
OP: SJ 358 791 
Zastúpená:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
 
 
 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ a objednávateľ sociálnej služby sa touto zmluvou dohodli na ukončení 
zmluvy o úhrade ekonomicko – oprávnených nákladov zo dňa:    01.01.2012,  pre  
p. Vincenta Dudoňa nar. 21.08.1931,trvale bytom Na Imranovec č.89, Dolný Hričov  



2. 013 41.Platnosť a účinnosť zmluvy končí dňa: 29.05.2012. Podľa § 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 bol 
obci Štiavnik poskytnutý finančný príspevok na financovanie sociálnych služieb 
v znení zákona č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. 
o soc. službách. od 1.3.2012 do 31.12.2012. 

 
     

 
 
     

Čl. II 
Ekonomické vyrovnanie 

 
1. Zmluvné strany sa uzavretím tejto zmluvy dohodli na vysporiadaní vzájomných 

pohľadávok v zmysle vyúčtovania ekonomicko – oprávnených nákladov pri 
poskytovaní sociálnej služby. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť záväzky v zmysle vyúčtovania najneskôr do 15 

dní od podpisu tejto zmluvy. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom poskytovateľ obdrží jedno 

vyhotovenie, druhé vyhotovenie obdrží objednávateľ sociálnej služby. 
 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len na základe písomného dodatku 

so súhlasom obidvoch strán. 
 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia  zmluvy  na internetovej stránke 
poskytovateľa. 
 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

 
 
V Štiavniku dňa: 31.07.2012 
 
 
Podpis poskytovateľa sociálnej služby           Podpis objednávateľa sociálnej služby 
         Ing. Štefan Vároš                                                               Ďurkovský Jozef 
             starosta obce                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 


