
Dodatok č.1 
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby  

Opatrovateľská služba terénna 
zo dňa 31.05.2010 

uzatvorenej v zmysle  § 74 a § 80 písm. h/ bod 1 zákona č. 448//2008 Z.z. 
o sociálnych službách 

 
 
Poskytovateľ sociálnej služby: 
       Obec Tomášovce 
       Partizánska 132/7 
       985 56  Tomášovce 
 
zastúpená:      Ing. Ján Mičuda, starosta obce 
bankové spojenie:     Dexia banka Slovensko a. s. 
číslo účtu:      6049597001/5600 
IČO:       00316474 
 
/ďalej len "poskytovateľ"/ 
 
 
Prijímateľ sociálnej služby: 
 
meno a priezvisko:     Elena Antalíková 
adresa trvalého pobytu:    Tomášovce, Družstevná 283 
narodený/á:      12. 08. 1916 
Číslo posudku o odkázanosti na sociálnu službu:  319/2010 
 
/ďalej len "prijímateľ"/ 
 
 
Mení sa celý bod IV. Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb a bod V. Úhrada 
za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia článok 1., 2. a 3  a Príloha č.1 Výpočtový 
list od 01.03.2011 na určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu. 
 
 

IV. 
Čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb 

 
1. Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas, 1,0 hod./denne 
2. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa 01.03.2011. 
 
 

V. 
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 

 
1. Úhrada sa určuje na základe Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 
Tomášovce č. 2/2010  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby účinného od 01.03.2011. 
 



2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej 
poskytovania pre prijímateľa nasledovne: 
Poplatok občana za 1 hodinu opatrovateľskej služby v Obci Tomášovce je: 

a) 1,00 EUR za hodinu pri stupni odkázanosti II. - IV. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z.z.) 
b) 1,00 EUR za hodinu pri stupni odkázanosti V. - VI. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z.z.) 

        
3. Sociálne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy sa poskytujú za úhradu vo výške 22,00  EUR 
na základe výpočtového listu, ktorý je prílohou tejto zmluvy /príloha č. 1/ 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 2 poskytovateľ. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a 
autentickosť potvrdzujú vlastnoručným podpisom.  
4. Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  
 
 
V Tomášovciach, dňa 18.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ján Mičuda v.r.                                                                         Elena Antalíková v.r. 
...................................................                                                  ................................................ 
             Ing. Ján Mičuda         prijímateľ 
               starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Výpočtový list 
od 01.03.2011 na dobu neurčitú 

na určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu 
 

Opatrovaná: Elena Antalíková, narodená 12. 08. 1916,  
    trvale bytom Družstevná 283 

          
 
príjem opatrovanej:               324,80 EUR 
1,3 násobok životného minima:                 240,994 EUR 
rozdiel:                                                               83,81 EUR 
 
 
 
Mesačná úhrada pre p.  Elenu Antalíkovú:   1,0 hod. x 22 dní x 1,00 EUR = 22,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
Celková mesačná úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa určuje podľa hodín 
opatrovateľskej služby  v prepočte na 22 pracovných dní, 1,00 EUR/ 1 hod., čo predstavuje 
sumu 22,00 EUR/mesačne.  
Podľa § 73 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, občan platí za poskytnutú 
sociálnu službu uvedenú úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto 
občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,3 
násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom.  
Opatrovaná Elena Antalíková je povinná platiť plnú úhradu za skutočne poskytnuté /hodiny/ 
úkony opatrovateľskej služby na základe odsúhlaseného mesačného výkazu opatrovateľskej 
služby.  
 
 
V Tomášovciach, dňa 18.02.2011 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ján Mičuda v.r. 
                                                                                    ...................................................                                                 
                                                                                                Ing. Ján Mičuda                                                                                                       
                                                                                                    starosta obce  
 


