
DODATOK č. 3 
K Z M L U VE na doplatok č. 37/2017

o platení časti úhrady za sociálnu službu

uzatvorená v súlade s ustanovením § 73 ods. 9 a 10 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene adophiení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách) a § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Poskytovateľ sociálnej služby 
Poskytovateľ:
Sídlo n.o.:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ “)

SAMARITANKA, n.o. 
uL.Partizánska 20,966 81 Žarnovica 
Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka n.o. 
VUB a.s. pobočka Žarnovica 
SK 97 0200 0000 0017 2740 1555 
31908454

Platiteľ časti úhrady:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IB AN:
Tel., fax, e-mail: 
(ďalej len „platiteľ“)

Mesto Žarnovica
Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kamil Danko, primátor mesta
00321117
2021111543
VUB Žiar nad Hronom, č. ú.:
SK72 0200 0000 0000 1482 4422
045/6830022,681 21 52, mestskv.urad@zamovica.eu

Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo:

966 81 Žarnovica

I.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena článku III. tejto zmluvy. 
Nové znenie článku III. je nasledovné:

III.
Záväzky platiteľa

;

1. Prijímateľ sociálnej služby p . je schopný zo svojho príjmu/majetku vo
výške 387 € zaplatiť len čiastočnú úhradu za poskytované sociálne služby vo výške 335,73 
Eur. Rozdiel medzi stanovenou úhradou a zaplatenou úhradou za poskytované sociálne 
služby sa zaväzuje podľa tejto zmluvy doplatiť platiteľ časti úhrady nasledovne:

mailto:mestskv.urad@zamovica.eu


Sumu 129,27 € (jednostodvadsaťdeväť eur 27 centov) pri 31 dňovom mesiaci, 
sumu 114,27 € (jednostoštmásť eur 27 centov) pri 30 dňovom mesiaci, 
sumu 99,27 € ( deväťdesiatdeväť eur 27 centov) pri 29 dňovom mesiaci, 
sumu 84,27 € ( osemdesiatštyri eur 27 centov) pri 28 dňovom mesiaci.

2. Platiteľ časti úhrady sa zaväzuje doplácať úhradu za poskytované sociálne služby
v nadväznosti na dodatok č.2 Zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby č.37/2017 od 1.1.2019 na dobu neurčitú.

3. Úhradu za poskytované sociálne služby ] '  sa platiteľ časti úhrady 
zaväzuje doplácať do pokladne poskytovateľa sociálnej služby, alebo na účet 
poskytovateľa sociálnej služby najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca, 
v ktorom bola prijímateľovi sociálnej služby poskytnutá sociálna služba.
Ostatné zmluvné podmienkv zostávajú v platnosti.

V Žarnovici dňa 21.1.2019
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