
Dodatok č. 4 
k Zmluve c. ZS 2018/67/KC

o poskytovaní finančného príspevku pri odkázaností fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 
v nadväznosti na § 80 písm. h) bod 2, § 80 písm. I), § 75 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany;

so sídlom; 
zastúpené:
IČO:
DIČ; 
č. účtu;
(ďalej len Mesto)

Neverejný poskj4ovateF: 
so sídlom; 
v zastúpení;
IČO;
DIČ; 
č. účtu;

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33, Žarnovica 
Kamilom Dankom, primátorom mesta 
00321117 
2021111543
SK7202000000000014824422

OPATRIME VAS n.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
Alexandra Smausová 
50001868 
2120131596
SK61 0200 0000 0035 7315 5257

(ďalej len Poskytovateľ) uzatvárajú túto zmluvu:

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 4 ku zmluve č. ZS2018/67/KC o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 80 písm. h) bod 
2, § 80 písm. 1 ), § 75 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov uzatvorenej dňa 27.4.2018 nasledovne:

Článok II. Čas plnenia, sa mení a po vzájomnej dohode znie nasledovne:

II.
Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 28.2.2019 s možnosťou predĺženia dohodnutej doby 
dodatkom ako aj ukončením pred uplynutím dohodnutej doby.

Článok III. Podmienky poskytnutia príspevku, sa menia body 6 a 7 nasledovne:

III.
Podmienky poskytnutia príspevku

6. Poskytovateľ použije finančné prostriedky v období od 1.1.2019 do výplatného termínu za mesiac 
február 2019.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok a to v súlade so zákonom o sociálnych službách 
a touto zmluvou, t. j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy 
a plafy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby najviac však vo výške ich spolufinancovania, 
ktorá zodpovedá výške platu zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o odmeňovaní) a poistnému 
na verejné zdravotné poistenie, poistnému na sociálne poistenie a povinným príspevkom na starobné 
dôchodkové sporenie plateným zamestnávateľom z tejto finančným príspevkom spolufinancovanej 
časti vyplácaných miezd a platov zamestnancov (ďalej len ekonomicky oprávnené náklady na mzdy 
a odvody), za obdobie od 1.1. 2019 do 28.2.2019.



článok IV. Výška príspevkov, sa menia body 1 a 2 nasledovne:

IV.
Výška príspevkov

1. Mesto poskytne Poskytovateľovi finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy vo výške 650,00 € na jeden plný pracovný úväzok 
opatrovateľa poskytujúceho opatrovateľskú službu klientom Mesta podľa podmienok tejto 
zmluvy, v prípade skráteného úväzku (napr. v prípade úmrtia klienta) sa príspevok poskytne 
v pomernej výške. Skrátené úväzky je možné sčítať.

2. Finančný príspevok pri odkázanosti bude poskytnutý za obdobie od 1.1.2019 až do 28.2.2019 pre 
prijímateľov sociálnych služieb, u ktorých bola predložená požiadavka zo strany Mesta v rozsahu 
maximálne pre 9 plných pracovných úväzkov.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Žarnovica najskôr dňom 
01.01.2019.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre Mesto a 1 vyhotovenie pre 
Poskytovateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli. Dodatok nebol 
uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a jeho autentickosť potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom.

V Žarnovici dňa Áf.J.Lkff

i/
Kamil Danko 

primátor mesta Žarnovica

V Žarnovici d ň a . I L . Í L U f f

OPATRÍME VÁS
H v iezdos lavova  

,,4^  01 Prievidzi
ItOi 50001868, OIČ; 212C

Alexandra Šmausovi 
OPATRÍME VÁS n.

2


