Dodatok č.1/2011
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.1973/2010/OS zo dňa 16.3. 2010
( ďalej len „Dodatok“ )
uzavretý v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a všeobecne záväzným nariadením
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 6/2009 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia
a výške úhrady za poskytované sociálne služby zo dňa 7.7. 2009.
I.
Účastníci dodatku
Poskytovateľ sociálnej služby:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
IČO: 00603 406
DIČ: 2020919120
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
č.ú.: 10128032/0200
štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ sociálnej služby:
Božena Grňová

číslo posudku o odkázanosti: 17018/2011/OS
číslo Rozhodnutia o stupni odkázanosti : 248/17018/2011/OSVaZ
(ďalej len „prijímateľ“)

II.
Predmet dodatku
Účastníci tohto dodatku sa v súlade s čl. X. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
č. 1973/2010/OS zo dňa 16.3. 2010 dohodli na zmene pôvodnej zmluvy v nasledovnom znení:
Čl. III – Vecný rozsah a forma poskytovania sociálnej služby
bod 2 článku znie :
„Poskytovateľ je povinný vykonávať úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť,
základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 3 k zákonu
č. 448/2008 Z.z. a na základe dohody o úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít uzatvorenej
medzi účastníkmi tohto dodatku , ktorá sa stáva týmto neoddeliteľnou súčasťou tohto
dodatku.“
Čl. V – Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb
bod 1 článku znie :
„ Sociálna služba sa prijímateľovi poskytuje na čas neurčitý. Sociálna služba sa začína
poskytovať podľa tohto dodatku od 1.12. 2011. Opatrovateľská služba sa poskytuje len
v pracovné dni a to v pracovnom čase od 7.30 – 15.30 hod. ,1 hodinu denne.
Čl. VI – Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
bod 1 článku znie :
„ Sociálne služby uvedené v čl. III tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu v celkovej výške
23,00 EUR mesačne.“

III.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 1973/2010/OS
zo dňa 16.3. 2010 zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
2. Tento dodatok č.1/2011 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby č. 1973/2010/OS.

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch a každá zmluvná strana dostane po 1
rovnopise.
4. Prijímateľ a poskytovateľ si tento dodatok č. 1/2011 prečítali, porozumeli jeho zneniu
a na znak súhlasu ho podpísali.
5. Tento dodatok č. 1/2011 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

v Bratislave, dňa ..............................

........................................................
Poskytovateľ
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Ing. Ján Sandtner - starosta

.................................................
Prijímateľ
Božena Grňová

