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DODATOKč.l

k Zmluve č. 01l2112/2009/0S-To-126 o poskytovaní sociálnej služby,
uzatvorenej v zmysle 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
predpisova v súlade s ustanovením §51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších právnych predpisov

1. Poskytovateľ sociálnej služby:

Názov: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zastúpený: Ing. Ján Rybárik
IČO: 321575
DIČ: 2020637102
~ankové spojenie: VÚB,a.s. Rajec
Cislo účtu: 23621432/0200
(ďalej len "poskytovateľ")

a

l. Prijímatel' sociálnej služby:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Číslo OP:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len "prijímateľ")

Ružena

Rajec

ČU
Týmto dodatkom sa zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje:

- čl. IV - Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
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čl. VII - Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
bod 1 zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
Prijímateľ sociálnej služby z výšky svojho príjmu, ktorý celkovo čiIÚ je povinný
platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu a to nasledovne:
V zmysle VZN Mesta Rajec Č. 2/2009 a Dodatku Č. l k príslušnému VZN je stanovená výška
úhrady: 0,50€/1 hodina. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za jej poskytovanie zaplatiť

najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni Mesta Rajec.
Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu predstavuje:
počet hodín úkonov: 3 x O,S€ x počet dní poskytovanej služby mesačne /21/ t.j. : 31,SO€

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

l. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 obdrži prijímateľ a 1 poskytovateľ.

2. Dodatok Č. 1 nadobúda účinnosť od 1.1 O. 20 ll.

Ostatné články zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zostávajú nezmenené.

V Rajci dňa: 29.9. 2011

skytovateľ prijímateľ
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