
Dod@tok č. 1/2020

k Zmluve  č.  2/20ii  o zabezpečovaní  poskytovania  sociálnej  služby  zo dňô  01.05.2011  uzatvorenej  na
základe  ustanovenia  §8  odst.8  zákc>na  č.  448/2008  Z.  z.  o  sociálnych  službách  a  o  zmene  a doplnení

zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom   podnikanĺ  (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: Bc. Rastislav Neuviľth-starosta

(ďalej len „Obec'|

a

2.     Spišská  katolícka  charita

Slovenská  30,  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  riadlteľ

(ďaiej  len „Charita`|

(ďalej  len „dodatok`')

Článok  '

Predmet dodatku

1.     Predmetom  tohto  dodatku je  úprava  výšky finančného  príspevku  na  prevádzku  a finančného

príspevku  pri odkázanosti.

Článok ''
Dodatok k zmluve

A.   Ustcinovenie článku V ods.1 Zmluvy sa nahrádza  novým  ustanoveni'm v tomto znení..

1.   Celková   výška    finančných    príspevkov,    ktoré    sa    obec   zaväzuje    poskytnút'Charite   podľa
tejto   zmluvy   na   kalendárny   rok   2020 za   poskytnutie opatrovateľskej služby  je    37112,64€

(slovom.   Tridsat'sedemtisícstodvanást' eur a  šesťdesiatštyri centov ).



8.     Ustanovenie člónku V ods. 3 Zmluvy sa dopíňa nasledovne..

3.     Suma  uvedená  v odseku  1  tohto  článku  pozostáva  z pri'spevkov  pri  odkázanosti  a  príspevkov
na   prevádzku   vo  výške   a Štruktúre   Špecifikovanej  v pn'lohe  č.1  ,   ktorá  tvorí  neoddeliternú

súčast'  tejto  zmluvy.   Obsahom   prílohy  č.   1   zmluvy  je   rovnako  zoznam   osôb,   ktorým   bude
Charita  poskytovat'  opatrovaterskú  službu  spolu  s  určením  stupňa  odkázanosti  daných  osôb

pokiaľ týmto osobám  bolo vydané  rozhodnutie  o  odkázanosti  prĺslušnou  obcou.
Obsahom   prílohy   č.   1      sú   aj   predpoklôdané   ekonomické   oprávnené   náklady   Charity   na

vykonávanie odborných, obslužných Ô ďalších činností pri poskytovaní opatrovateľskej služby.

Článok  111

Záverečné ustanovenia

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

2.    Tento     dodatok     č.1/2020     tvorí     neoddeliteľnú     súčasť    Zmluvy,     ktorého     súčasťou    je
aktualizovaná    pri`loha    č.i    avostatnom    sa    práva    a  povinnosti    zmluvných    strán    riadia

ustanoveniami Zmluvy, jej  prílohami  a  d'alšími  dodatkami.

3.     Zmluvné  strany  sa  dohodli  že  ich  vzájomné  práva  a  povinnosti  sa  ri3dia  ustanoveniami  tohto

dodatku  od  01.01.2020.
4.     Zmluvné   strany   si    dodatok   prečítali,   jeho   obsahu    porozumeli   ana    znak   súhlasu   sjeho

obsahom  ho  bez výhrad  podpĺsujú.

Rudňany,  dňa  14.12.2019

:é...ŕástisiav.ri'éLíinh

stôrosta

Rudňany,  dňa   14.12.2019

PhDr. Ing.  Pavol Vilček

diecézny   riaditer



Príloha  č.  1  k Dodatku  č.1/2020 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej  služby -opatrovateľskej služby medzi obcou

Rudňany a  Spišskou  katolíckou  chaľitou  zo  dňa  1.5.2011  (d'alej  len  „Zmluva"):

Meno a  priezvisko, dátum

Stupeňodkázanostiklientanapomocinejfyzickejosoby

Rozsah

Predpokladanéekonomickéopíávnenénákladynavykonávaníodborných,obslužnýchaďalšíchčinností

Výška Výška  a  štruktúrE

narodenia  klienta: podl'a poskytovanej pri poskytovaní finančného finančného

prílohy č. 3 opatrovateľskej opatľovateľskej prĺspevku  pri príspevku na
zákona: služby v hod.: služby: odkázanosti: pľevádzku:

Kristína pramuková,               naľ.:.odl.4.2014)Zmenaslužbvod1.9.2018Zmenaslužbyod01.01.2020

V. 4 hod/denne 375,34€/mes. 179,65€/mes. 195,69€/mes.

Ladislav  Pramuka  ,  nar.začiatokod:01.01.202Ó

lv. 4 hod/denne 375,34€/mes. 134,74€/mes. 240,60€/mes.

Ružena Šteinerová,nar.Začiatokod:01.11.2015
V 5 hod/denne 532,18 €/mes. 224,56 €/mes. 307,62 €/mes.

Mária  Olejni'ková,nar.Začiatokod:06.9.2016
V 3hod/denne 308,51 €/mes. 134,73 €/mes 173,78 €/mes.

Gertrúda  Dzimková ,  nar.Začiatokod:01.06.2017

lv. 8hod/denne 750,68 €/mes. 269,47 €/mes. 481,21 €/mes.
štefan  Dzimko,  naľ.Začiatokod:01.08.2017

Vl. 8hod/denne 750,68 €/mes. 449,18 €/mes. 301,50 €/mes.
Jozef Slanina,  nar.Začiatokod01.04.2018(službaod12.2.2019cez  DP  POS,zmenahodín)

Vl. 8hod/denne O€lmfťs. O€/mEťs. 0€/mes.

Spolu od: 01.01.2020 3092,72€/mes. 1392,33€/mes. 1700,39€/mes,

Spolu   ročne: 37112,64€ 16707,96€ 20404,68€

Suma poskytnutého finančného pľíspevku pri odkázanosti:                      16707,33 EUR
Suma poskytnutého finančného pľíspevku na prevádzku:                         20404,68 EUR
Celková výška finančných príspevkov v súlade s čl. V ods.1 Zmluvy:    37112,64 EUR

Pozn` :  Všetky sumy sú  uvádzané v EUR.

v Spišskej  Novej Vsi,14.12.2019


