
DODATOK č. 4
k zmluve č.3/2017 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby

1. Poskytovatel’ sociálnej služby (ďalej len poskytovatel’)

Názov: Centrum sociálnych služieb
Sídlo; Škultétyho 653/20, Partizánske, 958 01
Štatutárny zástupca; PhDr. Mária Janíková, poverená riadením
IČO; 00356883
DIČ;2021266962
Bankové spojenie; SLSP, Partizánske 
Číslo účtu; 5022653494 / 0900

2. Prispievateľ na úhradu, rodičia alebo deti, iná osoba /ďalej len prispievateľ/

Meno a priezvisko: Obec Bystričany 
IČO;00318019

Prijímateľa sociálnej služby /ďalej len prijímateľ/

Meno a priezvisko; Ján Kmeť 
Rodné číslo;
Číslo OP alebo pasu;
Miesto trvalého pobytu; Bystričany
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydal; TSK
Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: 2011/0017617
Stupeň odkázanosti: VI.

uzatvárajú v súlade so zákonom 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v zmysle zmluvy 
o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby tento dodatok k zmluve, 
ktorým sa mení a dopĺňa nasledovné:

Cl. IV
VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

PLATENÁ PRIJÍMATEĽOM

Výška úhrady za poskytované sociálne služby (mesiac/28 dní) 
Výška úhrady za poskytované sociálne služby (mesiac/30 dní) 
Výška úhrady za poskytované sociálne služby (mesiac/31 dní)

.291,76.... Eur 

.312,60.... Eur 

.323,02... Eur

Výška príjmu prijímateľa sociálnej služby 
Výška zostávajúcej sumy prijímateľovi podľa § 73.

....344,10 Eur 
.25% životného minima



Výška úhrady za poskytované sociálne služby na mesiac platená prijímateľom 
v súlade s § 73 a v súlade so zákonom platnom v danom roku /výška príjmu po 
odrátaní 25% životného minima/ spolu za;

mesiac/28 dní 
mesiac/30 dní 
mesiac/31 dní

Pohľadávka vo výške: 
mesiac/28 dní 
mesiac/30dní 
mesiac/31dní

.291,76 Eur 

.292,83 Eur 

.292,83 Eur

.. 0 EUR 

.. 19,77 EUR 

...30,19 EUR

Cl. V
VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

PLATENÁ PRISPIEVATEĽOM

Výška úhrady platená prijímateľom spolu za: 
mesiac/28 dní 
mesiac/30 dní 
mesiac/31 dní

.291,76 Eur 

.292,83 Eur 

.292,83 Eur

Prispievateľ sa v zmysle § 73 Zákona o sociálnych službách a § 62 a nasl. Zákona 
o rodine'^^ podpisom na tejto zmluve zaväzuje prispievať prijímateľovi mesačne na 
úhradu za poskytované sociálne služby sumou:

mesiac/28 dní .....0 Eur
mesiac/30 dní .....19,77 Eur
mesiac/31 dní .....30,19 Eur

a ďalšie iné nevyhnutné výdavky (napr. lieky, nevyhnutné spoplatnené lekárske 
ošetrenie, hygienické potreby, pomôcky na inkontinenciu, atď.) v sume vyššej ako 
suma určená na osobnú potrebu, uhradí prispievateľ na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom sociálnej služby alebo výpisu s konta peňažného depozitu klienta.

1. V prípade zmeny cien uvedených v Cenníku poskytovateľa, výška úhrady platená 
prijímateľom a prispievateľom bude upravená písomným, číslovaným dodatkom, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami.

2. Výška úhrady je splatná v zmysle Cl. VI, bod 2.1. písm. a,b.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží 
prispievateľ a jedno poskytovatel’ sociálnej služby.
Zmluva je účinná a platná odo dňa vystavenia zmluvy.

Ostatné náležitosti zmluvy zostávajú nezmenené.



v....Partizánskom...... dňa........ 01.02.2019.

Centrum sociálnych služieb - Partizánske

Škultétyho 653/20
958 01 PARIZÁNr'"

IČO: 00 356 883 DIČ: 2C 
.4,

Štatutárny zástupca poskyt^ateľa prispievateľ
alebo jeho zákonný zástupca, 
opatrovník, splnomocnenec


