
                                                                                                                 

Vybavuje:                                                                                                                                                                                   Dňa:  09.05.2022 
Mgr. Ivana Belková  

 

Dodatok č. 4 
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby a zmluva o platení úhrad za 

sociálnu službu 
/domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)/, 
uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 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 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
     1.1 Poskytovateľ: 
Názov organizácie:               Mesto Krupina 
Sídlo organizácie:                   Svätotrojičné námestie č. 4, 963 01 Krupina 
Zástupca:                                 Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta 
Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 
IČO:                                        00320056  
DIČ:                                        2021152540 
 
     1.2 Prijímateľ (klient) 
Meno a priezvisko:      Mária Krajčová 
Adresa:                        Krupina 
Prechodne bytom :  Krupina 
Dátum narodenia:           
 
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú Dodatok č 4. k Zmluve o poskytovaní 
sociálnych služieb uzavretej medzi vyššie uvedenými stranami zo dňa 01.05.2020.  
 
Znenie Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb sa mení v nasledovných článkoch pričom sa 
pôvodné znenie nahrádza novým textom: 

 
Článok VI 

Čas poskytovania sociálnej služby 
 

     6.2 Služba od 09.05.2022 bude poskytovaná v pracovných dňoch v pondelok, streda, 
piatok v rozsahu 4,5 hodiny (štyri a pól hodiny) a v utorok a štvrtok v rozsahu 5 hodín (päť 
hodín) v množstve úkonov zodpovedajúcich tomuto času.  
 



 
Článok VII 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 
 

     7.2 Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej 
poskytovania pre prijímateľa nasledovne: poplatok občana – prijímateľa za 1 hod. 
opatrovateľskej služby je 1,50 EUR. 
     7.4 Celková úhrada za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby je 141 EUR / 20 
pracovných dní. 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia  

 
     10.1 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a  3 
poskytovateľ. 
     10.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
     10.4 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 
     10.5 Dodatok je uzatvorený v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 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. 
     10.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmluvy o platení úhrad 
za sociálnu službu zo dňa 01.05.2020  v znení jej dodatku č. 4 ostávajú nezmenené v 
platnosti. 
 
 
  
V Krupine dňa: 09.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Prijímateľ                                                                       Poskytovateľ 
 
 
 
 
 
      ______________________   _____________________ 
                Mária Krajčová                                                                    Ing. Radoslav Vazan                                                                                                                       
                                                                                                                 primátor mesta 
  


