
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 51 Občianskeho zákonníka a ustanovenia§ 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
( ďalej len „zákon o sociálnych službách") 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ sociálnej služby:
Názov: Obec PA VLOVCE 
zastúpený: Jozef Kočiš Ing., starosta obce 
sídlo: Pavlovce č.143 
IČO: 00332658 
DIČ: 2020630293 
bankové spojenie: SK33 0200 0000 0019 7897 7057 
číslo účtu: 1978977057 /0200 

( ďalej len „ poskytovateľ ") 

2. Prijímateľ sociálnej služby :
Meno a priezvisko: 
dátum narodenia: 
trvale bytom: 

Anna Feničová 

 Pavlovce 
cďalej len „prijímate)"') 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby 

Čl. II. 
Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby 

V bode základné sociálne aktivity sa mení rozsah dohľadu v určenom čase. 

V rámci základných sociálnych aktivít potrebuje sprievod na lekárske vyšetrenie a pomoc 
na vybavovanie úradných záležitosti. 

- Dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní základných sociálnych aktivít:

- potreba dohľadu v určenom čase

v rozsahu 7 ,5 hod./denne

3. Prijímateľ berie na vedomie, že od poskytovateľa môže požadovať len úkony podľa bodu 2 tohto
článku.

4. Z dôvodu nepredvídaných udalostí na strane poskytovateľa je možné krátkodobo zmeniť rozsah
poskytovania opatrovateľskej služby tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné úkony sebaobsluhy.

" 



Čl. III. 

Deň začatia, miesto a časový rozsah poskytovania sociálnej služby 

Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi odo dľfa 1.3.2021 na určitý čas, do 30.09.2021. Miestom 
poskytovania sociálnej služby je prirodzené sociálne prostredie a domáce prostredie prijímateľa. 

Čl. IV. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené

2. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dva dostane poskytovateľ a jedno
dostane príj ímateľ.

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju na základe
ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Pavlovciach dňa 26.02.2021 

Príj ímateľ: Za poskytovateľa 
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