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  D O D A T O K  Č . I   k  

Zm luve  o  poskytovaní  sociá lnej  s lužby  a  zmluve o  platení  

úhrad za  sociálnu s lužbu  č .  9752 /2021 

/domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)/, 

uzatvorená v zmysle § 74  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 

 

(ďalej len „dodatok“)  
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Poskytovateľ sociálnych služieb: 

 

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 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

1.2 Prijímateľ sociálnych služieb: 

 

Meno a priezvisko:      Viera Šípková 

Adresa:                         

Prechodne bytom :  - 

Dátum narodenia:           

 

(ďalej len “prijímateľ) 

(každý samostatne aj ako „zmluvná strana“, spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok č. I k Zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby a zmluve o platení úhrad za sociálnu službu (ďalej len „dodatok“). Podľa 



uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmluvy o platení úhrad za sociálnu 

službu č. 9752/2021 zo dňa 01.03.2021 sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa mení 

nasledovne v týchto bodoch: 

 

Článok VI. 

Čas poskytovania sociálnej služby 

 

6.1 Poskytovanie sociálnej služby sa mení v jeho rozsahu dňom 11.01.2023 nasledovne: 

 

6.2 Služba bude poskytovaná denne v pracovných dňoch v rozsahu 3,5 hodiny (tri a pól  

hodiny). 

 

Článok VII. 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia a platobné podmienky 

 

7.4 Celková úhrada za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby spolu 105 EUR / 20 

pracovných dní, (slovom: stopäť EUR). 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Predmetom dodatku č. I je rozšírenie rozsahu hodín poskytovania sociálnej služby 

v pracovných dňoch u klienta, a celková úhrada za úkony opatrovateľskej služby. 

 

10.2 Dodatok č. I je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

a zmluvy o platení úhrad za sociálnu službu č. 9752/2021 zo dňa 01.03.2021. 

 

10.3  Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú platné a nezmenené.  

 

10.4 Dodatok č. I je vyhotovený v štyroch exemplároch z toho jeden obdrží prijímateľ, a tri 

poskytovateľ. 

 

10.5 Dodatok č. I nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

10.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dodatok č. I k zmluve uzatvorili na základe ich 

slobodnej vôle, dodatok č. I nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

s obsahom dodatku sa oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu dodatok podpisujú.  

 

V Krupine dňa 11. 01. 2023 

 

 

           Prijímateľ:                                                                         Poskytovateľ: 

 

 

 

______________________   _____________________ 

        Viera Šípková                                                                 Ing. Radoslav Vazan                                                                                                                                            

                                                                                                       primátor mesta 


