DODATOK č. 6/2012-3/133
K ZMLUVE č. OS - Ro 1/2010 O POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ
SLUŽBY
uzatvorená v zmysle § 74 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 znení neskorších predpisov- dodatok č. 5
Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ sociálnej služby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. ú:
IČO:
(ďalej len poskytovateľ)
PrijímateF sociálnej služby :
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
(ďalej len prijímate!')

Obec Rožkovany
Rožkovany
Mgr. Miroslav Poklemba
Dexia Slovensko - Spišská Nová Ves
7524695001/5600
00327719

Zdena Lipovská
Rožkovany 72
27.08.1964

uzatvárajú tento dodatok k zmluve č. OS - Ro 1/2010
o poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby

Článok II.
Predmet dodatku
1. V článku VII. sa bod 1 mení a znie takto: Za poskytovanú opatrovateľskú službu z príjmu p.
Zdeny Lipovskej vzniká
od 1.7.2012 povinnosť platiť čiastočnú úhradu vo výške 3,09 €.
Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. 7.
2012.
3. Dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží prijímate!'.

VRožkovanoch dňa 29.06.2012

starosta obce

/zák. zástupcu, opatrovníka/

DODATOK č. 7/2012-4/134
K ZMLUVE č. OS - Ro 2/2010 O POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ
SLUŽBY
uzatvorená v zmysle § 74 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 znení
neskorších predpisov - dodatok č. 3
Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ sociálnej služby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. ú:
IČO:
(ďalej len poskytovateľ)
PrijímateF sociálnej služby :
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
(ďalej len prijímate!')

Obec Rožkovany
Rožkovany
Mgr. Miroslav Poklemba
Dexia Slovensko - Spišská Nová Ves
7524695001/5600
00327719

Jozef Hricišin
Rožkovany15
25.8.1925

uzatvárajú tento dodatok k zmluve č. OS - Ro 2/2010
o poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby
Článok II.
Predmet dodatku
1. Článok VII. sa bod 2. mení a znie takto: Za poskytovanú opatrovateľskú službu z príjmu p.
Jozefa Hricišina vzniká povinnosť platiť od 1.7.2012
čiastočnú úhradu vo výške 57,05 € mesačne.
Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. 7.
2012.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží prijímate!'.

VRožkovanoch dňa 29.6.2012

Mgr. Miroslav Poklemba "
starosta obce

podpis prijímateľa
/zák. zástupcu, opatrovníka/

OÚJ

DODATOK č. 5/2012-5/130
K ZMLUVE č. OS - Ro 3/2010 O POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ
SLUŽBY
uzatvorená v zmysle § 74 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 znení
neskorších predpisov - dodatok č.3
Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ sociálnej služby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. ú:
IČO:
(ďalej len poskytovateľ)
Prijímateľ sociálnej služby :
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
(ďalej len prijímate!')

Obec Rožkovany
Rožkovany
Mgr. Miroslav Poklemba
Dexia Slovensko - Spišská Nová Ves
7524695001/5600
00327719

Sopčáková Júlia
Rožkovany 83
16.5.1934

uzatvárajú tento dodatok k zmluve č. OS - Ro 3/2010
o poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby
Článok II.
Predmet dodatku
1. Článok IV. sa bod 1 mení a znie takto: Sociálna služba a to opatrovateľská služba sa
bude poskytovať terénnou formou v rozsahu 2,25 hodín denne v pracovných dňoch
na území obce fyzickej osobe s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v obci,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
/príloha č. 3/ a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách /príloha č. 4/ § 41 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
2. Článok IV. sa dopĺňa o bod 2 a znie: Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:
Sebaobslužné úkony
- hygiena - celkový kúpeľ,
- obsluha, porciovanie stravy
Úkony starostlivosti o domácnosť
- donáška obeda
- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
- príprava a varenie raňajok
Základné sociálne aktivity
- sprievod na lekárske vyšetrenie
3. V článku VII. sa bod 2 mení a znie takto: Za poskytovanú opatrovateľskú službu z príjmu
p. Júlie Sopčákovej vzniká povinnosť platiť od 1.7.2012 úplnú úhradu vo výške
63,00 € mesačne v prepočte na 20 pracovných dní v mesiaci
66,15 € mesačne v prepočte na 21 pracovných dní v mesiaci
69,30 € mesačne v prepočte na 22 pracovných dní v mesiaci
72,45 € mesačne v prepočte na 23 pracovných dní v mesiaci

Príklad výpočtu: 2,25 hodiny denne poskytovanej opatrovateľskej
20 odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci
2,25 hod. x
21 odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci
2,25 hod. x
22 odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci
2,25 hod. x
23 odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci
2,25 hod. x

služby
1,40 € x
1,40 € x
1,40 € x
1,40 € x

20
21
22
23

=
=
=
=

63,00
66,15
69,30
72,45

€
€
€
€

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. 7.
2012.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží prijímate!'.

VRožkovanoch dňa 29.6.2012

starosta obce

/zák. zástupcu, opatrovníka/

