
Dodatok č. 1/2021

k Zmluve č.  2/2011 o zabezpečovaní 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.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)    v platnom  znení      medzi
týmito zmluvnými stranami:

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

Číslo účtu: SK03 0200 0000 0000 2412 0592
Štatutárny zástupca: Bc. Rastislav Neuvirth -starosta

(ďalej len ,,Obec|

a

2.    Spišská katolícka charita
Slovenská 30, 052 01 Spišská  Nová Ves
lč0:35514221         DIČ:2020720966

Subjekt evidovaný MK SR č.  Mk-768/1995-320 a č.  MK-10678/2005-320/23764
Bankový dom: VÚB, a.  s.

Číslo účtu: 29634592/0200; SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS:  1010106

Štatutárny zástupca: PhDľ. lng. Pavol Vilček -diecézny riaditeľ

(ďalej len „Charita|

(ďalej  len ,,dodatok``)

článok 1
Predmet dodatku

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

príspevku  pri odkázanosti.

Článok 11

Dodatok k zmluve

A.  Ustcinovenie článku V ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým ustonovením v tomto znení`.

1.   Celková   výška   finančných   príspevkov,   ktoré   sa   Obec   zaväzuje   poskytnúť charite   podra
tejto   zmluvy   na   kalendárny   ľok  2021 za   poskytnutie opatrovateľskej služby  je    35585,70€

(slovom:  Tridsaťpäťtisi'cpäťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiat centov ).



8.Ustanoven.iečlánkuVods.3Zmluvysadopĺňanasledovne..

3Sumauvedenávodsekuitohtočlánkupozostávazpríspevkovpnodkázanostiapríspevkov
naprevádzkuvovýškeaštruktureŠpecifikovaneivpríloheč1,ktorátvorineoddeliternú

súčast'  teito  zmw   0bsahom  pr(lohy  č   1  zmluvy  ie  rovnako  zoznm  osôb,  ktorým  buti
Charitaposkytovaťopatrovateĺskúslužbuspolusurčenimstupňaodkázanostidanýtiosôb

pokiaľtýmtoosobámbolovydanérozhodnutieoodkázanostipríslušnouobcou
Obsahom   prílow   Č    1     sú   aj   predpokladané   ekonomické   oprávnené   náklady   Charity   "

vykonávamodborných,obslužnýchad'alšíchčinnostípnposkytovaníopatrovaterskeislužby

Článok  11'

Záverečné ustanovenia

1.     Platnosť   nadobúda   tento   dodatok   dňom   podpisu   oboma   zmluvnými   stranami   a  účinnost
nasledujúcideňpodnizverejneniapodťaosobitnéhopredpisu.

2     Tem    dodatok    čl/2021    tvorí    neoddeliteľnú    súčasť    Zmw    ktorého    súčasťou    B
aktual`zovaná    priloha    čl    avostatnom    sa    práva    apovinnosti    zmluvných    strán    riadia

ustanoven.iamiZmluvy,jejprílohamiaďalšímidodatkami.

3Zmluvnéstrawsadohodhžeichvzáiomnéprávaapovinnostisariad`aust"w"tohto

4     Zmluvné   strany   si   dodatok   prečitah   ieho   obsahu   porozumeli   ana   znak   súhh"   sieho

dodatku od 01.01.2021.

obsahom  ho bez výhrad  podpisujú.

Qudňany,  dňa   17.12.2020

Rudňany,  dňa  17.12.2020

PhDr".paTo€iľťJJLľtiu-..-..
diecézny   riaďteľ



'rílohač.ikDodatkuč.i/202iozabezpečovaníposkytovaniasociálnejslužw-opatrovaterskejslužbymedziobcw.,__       7__1".,-``\.
zm'uva").

ludňany a Spišskou katolíckou charitoMenoapriezvisko,dátum
u  zo dňa  1.5.Zoll  \aaiei  it:H  ,,ĹHuuvq   ,.

Výškafinančného

Výškaaštľuktúrafinančného

stupeňo:,í:::::sat''\pomocinej\fyzickej1osobypodľaprílohyč.3

\\Rozsah lposkytovanejopatrovateľskej'hd.

oprávnenénákl@dynavykonávaníodboľných,obslužnýchaďalšíchčinnostípriposkytovaníopatľovateľskejslužby:

naľodenia klienta: pľispevku  priodkázanosti: príspevku naprevádzku:

Kristína  pľamuková,               nar.:

zákona:       ,    sluzbyv    o   ..\

179  65€/mes. 226,65€/mes.
(od 1.4.2014)Zmenaslužbyod1.9.2018Zmenaslužbyod01.01.2020•Pmukanaľ.

\

V. 4 hod/denne 406,30€/mes.

134 74€/mes. 257,16€/mes.ladislav    ra             ,začiatokod:01.01.2020RuženaŠteinerová,narZ-.tokod.0111.2015
'V_V 4 hod/denne5hod/denneL-d4ÉĽe 391,90€/mes.570,88€/mes.\812,60€/mes

224 56 €/mes. 346,32€/mes.

2:Cí3 ,ď] €| mc:s= 543,13 €/mes.334,62€/mes.

ac'a                .       .GertľúdaDzimková , nar.č.tkod.01062017

lv.
Za   la  0Štefan Dzimko, naľ.Začiatokod:01.08.2017

1 783,80 €/mes.12965,48€/mes. 449,18 €/mes.Vi.              8hod/denL|e_ +----+---+

.      1707,88€/mes1257,60€/mes15091,20€

Spolu od: 01.01.2021Spoluročne: I .  ,       '-
1           35585,70€

20494,50€

:::: :::#:::::: :,,:::::::: :::::::t: ::, :rdekváazdaznkoust,             á::::,,3:::3
Celkovávýškafinančnýchprispevkovvsúladesčl.Vods.iZmluvy:35585,7oEUR

Pozn...  Všetky sumy sú  uvádzané v  EUR.

v  Spišskej  Novej  Vsi,17.12.2021


