Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 33
uzatvorenej podľa §74 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v zmysle ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ sociálnej služby:
so sídlom:
zastúpené:
IČO:
DIČ:
č. účtu:

Mesto Vranov nad Topľou
Dr.C.Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou
Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta
332 933
2020631910
23129632/0200
VÚB, a.s. Vranov nad Topľou

(ďalej len poskytovateľ)
a
Prijímateľ sociálnej služby:
Narodený:
bytom:

Bohumil Pomyje
093 01 Vranov nad Topľou

(ďalej len prijímateľ)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.33
Čl. II
1. Článok IV. zmluvy sa mení takto:
Vecný rozsah a forma poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa bude poskytovať formou terénnej opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí
prijímateľa v pracovné dni pondelok až piatok v nasledovnom rozsahu :
A. Sebaobslužné úkony

B. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

C. Základné sociálne aktivity

D. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
Rozsah poskytovaných úkonov : 5 hodín denne, 110 hodín mesačne od 01.04.2011
2. Článok VII., ods. 1 zmluvy sa mení takto:
Sociálna služba uvedená v článku IV. sa poskytuje za úhradu podľa príjmu prijímateľa a jeho majetku v
zmysle VZN č. 102/2009 nasledovne:
− pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
výška úhrady 0,50 EUR/hodina poskytovanej opatrovateľskej služby
úhrada v kalendárnom mesiaci v prepočte na 22 pracovných dní x 2,50 EURA/deň
Spolu: 55,- EUR mesačne, pričom úhrada za skutočne poskytnutú službu je špecifikovaná v
ods. 3 tohto článku zmluvy.
3. Článok VII., ods. 2 zmluvy sa mení takto:
Spôsob určenia úhrady je uvedený vo výpočtovom liste zo dňa 30.3.2011.

Čl. III
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia a prijímateľ
1 vyhotovenie.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z. povinne
zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke mesta.
5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený v
tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Vranove nad Topľou dňa 30.3.2011

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

…............................................................
Ing. Ján Ragan v.r.
primátor mesta

…...........................................................
Bohumil Pomyje v.r.

