
 

 

 

D o d a t o k   č.  1 

k Zmluve č. 5/146/7096/2009 o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej dňa 26.10.2009 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ sociálnej služby:  
          MESTO SEREĎ 
          Nám. Republiky 1176/10 
          926 00   S e r e ď                         
          zastúpené Ing. Martinom Tomčányim - primátorom mesta                                                                                     
        IČO: 00 306 169 
          bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
                                        č.ú. 0203505156/0900 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
Prijímateľ sociálnej služby:  
          Helena xxxxxxx         
          xxxxxxxxx, 926 01  Sereď 
          nar. xxxxxxxx 
          číslo rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu:  
          SS 91/6619/3/2009 z 21.10.2009 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 
sa dohodli na zmene znenia článku Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 26.10.2009  
s účinnosťou od 01.01.2012 v súlade s VZN mesta Sereď č. 16/2011 nasledovne: 
 

VI. 

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

 
1. Dohodnutá úhrada za opatrovateľskú službu je určená na základe Všeobecne záväzného      

nariadenia mesta Sereď č. 16/2011 zo dňa 29.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Poplatok občana je vo výške 1 € za 
1 hodinu opatrovateľskej služby. Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať suma 
najmenej 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v § 
2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
Prijímateľovi sociálnej služby nevznikla povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 

službu.  
3.  Prijímateľovi sociálnej služby nevznikla povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú  
     službu, úhradu za sociálnu službu bude podľa § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách   

platiť syn Dušan xxxxxxx, nar. xxxxxx na základe Zmluvy o platení úhrady za       
sociálnu službu. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

3. Dodatok zmluvy podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.      
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom 
podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.01.2012 po 
predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová 
stránka mesta Sereď.  

4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali. 

 



 
 
 
 
 
Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
V Seredi, dňa 16.12.2011 
 
  
 
         - podpísané - 

                                                                                                           ..........................................        
                                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
Dodatok zverejnený dňa: 28.12.2011                                      - podpísané -                                           
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012                                    .......................................... 
                                                                                                            prijímateľ sociálnej služby 


