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Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Veľký Krtíš

BANSKOBYSTRICKÝ

AAIM; samosprávny kraj
a.

Číslo: 00439/2021/DDaDSSVK-3
Vybavuje: Mgr. G. Bírová

Vo Veľkom Krtíši

Dňa: 28.6.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021
sa uzatvára v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ž ."ostenskom podnikaní ( živnostenský zákon )
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ sociálnej služby:
Adresa :
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Č. tel./faxu
( ďalej len „ poskytovateľ')

Prijímateľ sociálnej služby:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia.
Číslo občianskeho preukazu:
Číslo rozhodnutia o odkázanosti:
Stupeň odkázanosti:
Zastúpený /á/ opatrovníkom:
Bytom:
Na základe rozhodnutia súdu:
Č. rozhodnutia:
{ďalej len „prijímateľ,,)

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Škultétyho 329, 990 01 Veľký Krtíš
Mgr. Júlio- Černajovou, riaditeľkou DDaDSS
00647551. IČ DPH: 0
Štátna poK.adnica Bratislava
7000398823 8180
047/483 08 25

Rácz Róbert
Hodejov 233
8. 9. 2001
JD432724
8263/2019/OSSZ-002
VI. stupeň
Obec Hodejov
Hodejov 141
Okresný súd Brezno
8Ps. 26/2019-52

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021 zo dňa: 19.4.2021 sa mení
v článku VI. z dôvodu zmeny vo výške životného minima na základe Opatrenia
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm
životného minima č. 244/2021 zo dňa: 23.6.2021. v článku III. a v článku VI. z dôvodu
zmeny vo výške stravnej jednotky a režijných nákladov za poskytovanú stravu.

III.

1.
2.
3.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou.
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.
Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:

Telefón
047/4830825

Fax
dtto

E-mail
domov-dochodcov@stonline.sk

Internet

Adresa
DDaDSS Veľký Krtíš,
Škultétyho 329,
990 01 Veľký Krtíš

b)
-

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Obslužné činnosti v nasledovnom rozsahu:
Ubytovanie: dvojposteľová izba s rozlohou 11,06 m2 (na jedného klienta).
Stravovanie: Racionálna - celodenná ( 3 hlavné a 2 vedľajšie jedlá ) .
Upratovanie.
Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

VI.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
Sociálne služby uvedené v článku III. tejto zmluvy sa poskytujú prijímateľovi za plnú
úhradu za poskytovanú sociálnu službu, ktorá sa určuje v súlade s § 72, § 2a a § 73
zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického
samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
(ďalej len VZN o úhradách).
Predpis úhrady za poskytovanú sociálnu službu: Predpis úhrady za poskytovanú
sociálnu službu sa určuje v súlade s VZN o úhradách nasledovne:
319,50 € za 30 dňový mesiac.
330,15 € za 31 dňový mesiac,
308,85 € za 29 dňový mesiac.
298,20 € za 28 dňový mesiac,
Sumy úhrady za jednotlivé poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti sú uvedené
vo výpočtovom liste, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
Ochrana príjmu prijímateľa: Pri celoročne poskytovanej sociálnej službe musí zostať
prijímateľovi v súlade s § 73 ods. 2 zákona o sociálnych službách mesačne z jeho príjmu
25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, t.j. 54,51 EUR.
Skutočná úhrada prijímateľa: Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu
službu je vypočítaná z príjmu prijímateľa po zohľadnení ochrany príjmu nasledovne:
0,00 € za 30 dňový mesiac,
0,00 € za 31 dňový mesiac,
0,00 € za 29 dňový mesiac,
0,00 € za 28 dňový mesiac.
Úhrada úhrady za poskytovanú sociálnu službu inou fyzickou osobou: Kedže
prijímateľ nemá príjem na zaplatenie plnej výšky úhrady za poskytovanú sociálnu
službu, opatrovník - Obec Hodejov vyhlásila, že dočasne prevezme platenie úhrady zo
svojho rozpočtu. Vynaložené finančné prostriedky za poskytované sociálne služby
v DDaDSS Veľký Krtíš budú Obci Hodejov vrátené po priznaní dôchodku z mladosti pre
prijímateľa. Úhrada bude platená v plnej výške.
319,50 € za 30 dňový mesiac,
330,15 € za 31 dňový mesiac,
308,85 € za 29 dňový mesiac,
298,20 € za 28 dňový mesiac.
Nezaplatená časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu: Suma nezaplatenej
úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách je rozdiel
medzi predpisom úhrady podľa článku VI. ods. 2 a skutočnou úhradou prijímateľa podľa
článku VI. ods. 4 tejto zmluvy a je pohľadávkou poskytovateľa. Prijímateľovi sociálnej
služby vzniká záväzok voči poskytovateľovi vo výške:
0,00 € za 30 dňový mesiac,
0,00 € za 31 dňový mesiac,
0,00 € za 29 dňový mesiac,
0,00 € za 28 dňový mesiac.
Táto pohľadávka bude vymáhaná v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení
najneskôr v dedičskom konaní.
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Úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa článku VI. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ
povinný uhradiť prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa
sociálna služba prijímateľovi poskytuje najneskôr však do 15 dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
Úhrada za sociálnu službu uvedená v čl. VI. tejto zmluvy sa mení v nadväznosti na
zmenu zákona o sociálnych službách alebo VZN o úhradách, ktoré sa upravuje podľa
potreby v nadväznosti na percentuálny nárast celkových bežných výdavkov súvisiacich
so zabezpečovaním prevádzky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
sociálnych služieb a podlieha schvaľovaniu Zastupiteľstvom Banskobystrického
samosprávneho kraja, resp. v nadväznosti na zmenu rozsahu poskytovaných sociálnych
služieb, čo sa realizuje prostredníctvom písomného dodatku k zmluve.

Ostatné náležitosti Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021 zo dňa: 19.4.2021
ostávajú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021
je výpočtový list.
Tento dodatok za uzatvára od: 1. 7. 2021 a nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania
oboma zmluvnými stranami.
__

______

990 01 Veľký Krtíš

