
Dodatok č. 1/2018

k Zmluve č.  2/2011 o zabezpečovani' poskytovania  sociálnej služby zo dňa  01.05.2011  uzatvorenej  na
základe  ustanovenia  §8  odst.8  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení
zákona  č.  455/1991  Zb.  oživnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)    v platnom  zneni'      medzi
týmito zmluvnými stranami:

1.    ObecRudňany
053 23   Rudňany 234
lčo:00329533
Bankový dom: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK03 0200 0000 0000 2412 0592
Štatutárny zástupca: Miroslav Blišt`an-starosta

(d'alej len „Obec`|

a

2.    Spišská katolícka charita

Jesenského 5, 052 01 Spišská  Nová Ves
lčo:35514221         DIČ:2020720966
Subjekt evidovaný MK SR č.  Mk-768/1995-320 a č.  MK`.10678/2005-320/23764
Bankový dom: VÚB, a. s.

Či'slo účtu: 29634592/0200; SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS:  1010106
Štatutárny zástupca: PhDr. lng. Pavol Vilček -diecézny riaditel'

(ďalej len „Charita`|

(d'alej  len  ,,c!odatok'`)

Článok 1

Predmet dodatku

1.     Predmetom  tohto dodatku je  `'iprava výšky finančného  príspevku  na  prevádzku  a  firiančného

príspevku  pri odkázanosti.

Článok 11

Dodatok k zmluve

A.   Ustanovenie článku V ods. 1 Zmlwy sa nahrádza novýn,] ustanovením v tomto znení..

1.   Celková   výška   finančných   pri'spevkov,   ktoré   sa   Obec   zaväziije    poskytni'it'Charite    podľ.]

tej.to   zmluvy   na   kalendárny   rok   2018  za   poskytnutie opatrovateľskej služby  je  .40677,60€

(slovom: Štyi-idsaťtisícšesťstosedemdesiatsedem  eur ci šest'ÍJesiat centov ).



8.    Ustanovenie článku v ods. 3 Zmluvy sa doplňa nasledovne..

3.    Suma  uvedená  v odseku  1 tohto  článku  pozostáva  z príspevkov  pri  odkázanosti  a  príspevkov
na  prevádzku  vo  výške  a štruktúre  špecifikovanej  v pri'lohe  č.  1  ,  ktorá  tvorí  neoddeliteľnú

súčast'  tejto  zmluvy.  Obsahom  pri'Iohy  č.  1  zmluvy  j.e  rovnako  zoznam  osôb,  ktorým  bude
Charita  poskytovat' opatrovateľskú  službu  spolu  s  určením  stupňa  odkázanosti  daných  osôb

pokiaľtýmto osobám  bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti príslušnou obcou.
Obsahom   prílohy  č.   1     sú   aj   predpokladané   ekonomické   oprávnené   náklady  Charity   na
vykonávanie odborných, obslužných a d'alších činností pri poskytovaní opatrovatel'skej služby.

Článok  111

Záverečné ustanovenia

1.     Platnost'  nadobúda   tento  dodatok  dňom   podpisu  oboma   zmluvnými   stranami   a  účinnosť
nasledujúci deň  po dni zverejnenia  podľa osobitného predpisu.

2.    Tento     dodatok    č.1/2018    tvorí    neoddeliteľnú    súčast'    Zmluvy,     ktorého    súčast'ou    je
aktualizovaná    pri'loha    č.1    avostatnom    sa    práva    apovinnosti    zmluvných    strán    riadia
ustanoveniami Zmluvy, jej prílohami a ďalšĺmi dodatkami.

3.    Zmluvné strany sa  dohodli  že  ich vzájomné  práva  a  povinnosti sa  riadia  ustanoveniami tohto
dodatku od 01.01.2018.

4.    Zmluvné   strany   si   dodatok   prečítali,   jeho   obsahu   porozumeli   ana   znak   súhlasu   sj.eho
obsahom  ho bez výhrad  podpisuj.ú.

Rudňany, dňa   18.12.2017

1

Rudňany, dňa   18.12.2017

diecézny   riaditeľ
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Príloha č.  1  k Dodatku č.1/2018 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby -opatrovateľskej služby medzi obcou

Rudňany a Spišskou katolíckou charitou zo dňa 1.5.2011 (ďalej len ,,Zmluva"):

Meno a priezvisko, dátum

Stupeňodkázanostiklientanapomocinejfyzickejosoby

Rozsah

Predpokladanéekonomickéoprávnenénákladynavykonávaníodborných,obslužnýchad'alšíchčinností I                Výška

Výška a štruktúra

naľodenia klienta: podľa r]oskytovanej pri poskytovaní finančného finančného

prílohy č. 3 opatľovateľskej opatrovateľskej príspevku pri príspevku na
zákona: sliižby v hod.: s]užby: odkázanosti: prevádzku:

Kristĺna pramuková,              nar.:15.5.1927(od1.4.2014)
V. 6 hod/denne 418,80€/mes. 269,47€/mes 149,33€/mes

Ružena Šteinerová,nar.25.1.1950Začiatokod:01.11.2015
V 5 hod/denne 439€/mes. 224,56€/mes. 214,44€/mes.

Mária Olejníková,nar.11,8.1926Začiatokod:06.9.2016
V 3hod/denne 2q] ,2!ÍJ€| mes . 134,73€/mes 112,47€/mes.

Gertrúda Dzii=ková , naľ.09.04.1931Začiatokod:01.06.2017

lv. 8hod/denne 630,40€/mes. 269,47€/mes. 360,93€/mes.
Štefan Dzimko, nar.12.08.1926Začiatokod:01.08.2017

Vl. 8hod/denne 6.01,60€/mes. 449,18€/mes. 152,42€/mes.

Jozef Erban , nar. 14.07.1933Začiatokod:01.01,2018
VI. 6hod/díjnne 45.1.,20€/mes. 449,18€/mes. 2.,ÍJíl.f./mfťs.

Agnesa Gernátová, nar. 21.01.1936Začiatokod:01.01.2018
Vl. i     shod/denne

1      601,60€/mes.

449,18€/mes. 152.,42€/mes,
1

' 1

!

1

Spolu od: 01.01.2018 L 3389,80 € /mes. 1.  2.2A;5,]7€| me;s 1144,03€/mes

Spolu  ročne: 40677,60 € 2.6949,24 € 13728,3\6 €---~--c-\-,-

Suma poskytnutého finančného príspevku pľi odkázanosti:                     26949,24 EUR
Sijma poskytnutého finančného príspevku ria pľevádzku:                         13728,36 EUR
Celková výška finančných príspevkov \t súlade s čl. V ods.1 Zmluvy:   40677,60 EUR

Pozn.: Všetky sumy sú  Livädzané v EUR.

v Spišskej  Novej Vsi,18.12.2017


