
„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 80/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010  Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným 
nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti 
na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 
1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.Š.  (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne od 01.07.2011 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  0,50 €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         224,76 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 27.06.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



 


