
 
BANSKOBYSTRICKÝ   Domov dôchodcov 

SAMOSPRÁVNY KRAJ   a domov sociálnych služieb 

      Úzka 49,   982 01  Tornaľa          

 

 

 
Dodatok č. .. k Zmluve o platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu č...... 

zo dňa ........... 
uzatvorená v zmysle § 73 ods. 9 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 v znení neskorších predpisov 

 
 
 
    Poskytovateľ sociálnej služby:            Domov dôchodcov a domov sociálnych  

                                                                  služieb 

                                                               Úzka 49, 98201 Tornaľa        

  zastúpenie                                                 Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS     

  bankové spojenie                                      VÚB Banka               

  číslo účtu                                                3192548559/0200 

  IČO                                                            00648124 

 

a 

 

meno a priezvisko           

dátum narodenia          

bytom    

  

po vzájomnej dohode uzatvárajú zmluvu o platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Pán/pani ..........., nar. ............., bytom.........................sa zaväzuje k plateniu časti 

úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove dôchodcov a domove sociálnych 

služieb Tornaľa pre prijímateľa sociálnej služby ..................................., nar. ................, 

trvale bytom ........................., vo výške .............,- € za 30 dňový mesiac, .......,- € za 31 

dňový mesiac, ......,- € za 29 dňový mesiac, ......,- € za 28 dňový mesiac, mesačne.  

2. Časť úhrady je p. .........................  povinný/á uhradiť na účet DD a DSS Tornaľa alebo 

v hotovosti vždy za kalendárny mesiac v ktorom sa služby prijímateľovi poskytujú, 

najneskôr však do 15.dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

DD 
a 

DSS 
 

 



Kontrolovala:  

Za správnosť:           Telefón:          IČO:           E-mail:                                                    Adresa:          

  

 

II. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 1.Dodatok k zmluve bol uzatvorený v zmysle § 73 ods. 9 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 v znení neskorších 

predpisov.  

2. Dodatok k zmluve je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží p. ....................... a 1 

poskytovateľ. 

   3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len  na základe písomného dodatku so 

súhlasom obidvoch strán, ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy alebo ak 

sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je výpočtový list obsahujúci úhradu za 

poskytovanú sociálnu službu poskytovanú prijímateľovi sociálnych služieb.  

5. Dodatok k zmluve nadobúda  platnosť a účinnosť dňom ...................... 

6..Zmluvné vzťahy sa riadia zákonom o sociálnych službách, VZN o úhradách a internými 

normami DD a DSS Tornaľa.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok k zmluve uzatvorili na základe ich slobodnej vôle,  

dodatok k zmluve nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

s obsahom dodatku sa  oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu dodatok podpisujú. 

 

        

  V Tornali, dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––                 –––––––––––––––––––––– 

      Ing. Ida Melichová                                meno a priezvisko          

riaditeľka DD a DSS Tornaľa 

 

 

 

 

 

 


