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k Zmluve o poskytovaní opatrovatel'skej služby c. 830/2010/0Z/2.3.1
uzatvorený medzi:

Názov:
Sídlo:
ICO:
Císlo úctu:
Kontakt:

Mesto Prievidza, zastúpené JUDr. Katarínou Macháckovou, primátorkou
mesta
Prievidza, Námestie slobody c. 14
318442
166 26 - 382/0200
046/542 23 80, 542 26 47, Fax: 046/542 69 44
ako poskytovatel' sociálnej služby
(d'alej len poskytovatel' sociálnej služby)
a

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodinný stav:
Štátne obcianstvo:

Alžbeta Hýroššová

ako prijímatel' sociálnej služby
(d'al,ejlen prijímatel' sociálnej služby)
Podl'a clánku VI. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní opatrovatel'skej služby c. 830/20 I0/OZ/2.3.1 (d'alej len
ZoPOS) sa zmluvné strany dohodli na Dodatku C.1 v tomto znení:
1.) V clánku III sa bod 1. nahrádza znením:
Opatrovatel'ská služba bude poskytovaná od: 1.1.2011 v pracovných dnoch (pondelok až piatok)
v case od 7,00 do 15,00 hod. v rozsahu 2 hodiny denne.
2.) V clánku IV sa bod 1. nahrádza znením:
Prijímatel' sociálnej služby Alžbeta Hýroššová je povinná platit' úhradu za sociálnu službu v súlade
so Všeobecne závazným nariadením mesta C. 99/2009 v platnom znení, ktorým sa upravujú
podmienky poskytovania sociálnych služieb v meste Prievidza vo výške najviac 44 € za mesiac
poskytovania opatrovatel'skej služby.
3.) V clánku IV sa bod 2. nahrádza znením:
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4.) V clánku VI sa dopína bod 3. so znením:
Prijímatel' sociálnej služby súhlasí s tým, že z duvodu vážnych objektívnych prícin (ako sú napr. PN,
OCR, dovolenka a iné) neprítomnosti opatrovatel'ky v jeho domácnosti, zabezpecí sociálnu službu
poskytovatel' v rámci svojich možností.
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ZátTerecné ustanovenfu
I. Ostatné ustanovenia zmluvy ,zd dna 15"Il.Z.o IOostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok C. I je vyhotovený v dvoch tovnopisoch, jedno vyhotovenie dostane každá zmluvná
strana.
3. Tento Dodatok C. 1 nadobúda platnost' a úcinnost' dnom jeho podpísania.

V Prievidzi dna 30.12.2010

AI~eta Hýroššová
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