
                                                        Dodatok č. 1 /E 
k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby  

číslo: 1/2018, ev. číslo: 689/2018 zo dňa 07.05.2018. 
 
uzatvorený podľa zák. 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“) medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ:    Obec Selce 
   IČO: 00 313 807 
   Sídlo: Selčianska cesta č. 132, 976 11 Selce 

Konajúci prostredníctvom: Ján Kupec, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Žilina 
Číslo účtu IBAN: SK25 5600 0000 0012 0048 9001    
ďalej len „poskytovateľ“) 

a 
Prijímateľ:  Alena P a t r á š o v á 
   Dátum narodenia:   
   Adresa trvalého pobytu: Selce 
   (ďalej len „prijímateľ“) 
..................................................................................................................................................... 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 07.05.2018 uzatvorená Zmluva o poskytovaní 

sociálnej služby číslo: 1/2018 ev. číslo: 689/2018, na základe ktorej sa poskytovateľ 
zaviazal  poskytovať prijímateľovi za odplatu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, a 
to na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu číslo: 1-1/432/2018-B zo dňa  
19.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  20.04.2018 a Posudku o odkázanosti na 
sociálnu službu č. 1-2/432/2018-B zo dňa 19.04.2018 vydaných obcou Selce. 
Opatrovateľskú službu sa poskytovateľ zaviazal poskytovať prijímateľovi terénnou 
formou,  v  domácom prostredí prijímateľa (v  rodinnom dome  ,  na ulici: popisné číslo 
obec Selce) a v rozsahu 7,5 hodín počas pracovného dňa. 

2. Ako vyplýva z Čl. VI. bod 6 zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že ak sa zmenia 
skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za opatrovateľskú 
službu, poskytovateľ  a prijímateľ sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

3. Na základe skutočnosti – zmena sumy životného minima od 01.07.2019 210,20 Eur  
uvedenej v bode 2 tohto dodatku, došlo teda po uzavretí zmluvy  podľa § 72a ods. 3 
zákona o sociálnych službách k zmene skutočností rozhodujúcich na platenie úhrady za 
opatrovateľskú službu; táto zmena ovplyvní výšku úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. 
od  mesiaca  júla 2019.  

4. Podľa § 73 ods. 11 zákona o sociálnych službách, ak prijímateľ opatrovateľskej služby  
nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú  
službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba (v 
takomto prípade sa § 73 ods. 1 nepoužije, t. j. že prijímateľovi opatrovateľskej služby 
musí po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu zostať mesačne z jeho príjmu 1,65 
násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Iná osoba môže 
uzatvoriť s poskytovateľom opatrovateľskej služby zmluvu o platení úhrady za 
opatrovateľskú službu. Iná osoba, ktorá bude platiť mesačne časť úhrady za 



opatrovateľskú službu poskytnutú prijímateľovi je: (meno, priezvisko, dátum narodenia, 
adresa trvalého pobytu)  
.......................................................................................................................  

5. Na základe skutočností uvedených v bode 3 a 4 tohto dodatku sú poskytovateľ a 
prijímateľ povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, a to podľa Čl. VI. bod 6 zmluvy  
a podľa §  74 ods. 12 zákona o sociálnych službách. Uzatvorením tohto dodatku sa  
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby číslo: 1/2018, ev. číslo: 689/2018 zo dňa 
07.05.2018  mení takto: 

• Článok VI. sa mení a znie takto: 
 

Čl. VI. 
Suma úhrady za opatrovateľskú službu  

spôsob určenia sumy úhrady za opatrovateľskú službu  
a spôsob jej platenia 

1. Poskytovateľ určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením obce Selce č. 3/2018 zo dňa 25.09.2018 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby takto: 
a) pri úkonoch sebaobsluhy 0,90 Eur/hod.; 
b) pri úkonoch starostlivosti o domácnosť 0,50 Eur/hod.; 
c) pri vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,30 Eur/hod.; 
d) pri dohľade pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

vykonávaní základných sociálnych aktivít 0,30 Eur/hod;  
v prepočte na počet hodín denne a počet pracovných dní v mesiaci, čo predstavuje sumu 
15,00 Eur/deň a za: 
a) za 19 pracovných dní – sumu 285,00 Eur; 
b) za 20 pracovných dní – sumu 300,00 Eur; 
c) za 21 pracovných dní – sumu 315,00 Eur; 
d) za 22 pracovných dní – sumu 330,00 Eur. 

2. Prijímateľ opatrovateľskej služby je podľa Rozhodnutia Sociálnej poisťovne Bratislava č. 
zo dňa poberateľom starobného dôchodku   a vdovského dôchodku spolu vo výške  Eur 
mesačne. Prijímateľ opatrovateľskej služby nemá zaopatrené plnoleté deti a rodičov. 

3. Na základe skutočností uvedených v bode 1 až 3 tohto článku poskytovateľ určuje výšku 
úhrady za opatrovateľskú službu takto: 

• za 19 pracovných dní – sumu 285,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 

službu, t. j. sumu:  
b) iná osoba uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu: Eur; 

• za 20 pracovných dní – sumu 300,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 

službu, t. j. sumu:; 
b) iná osoba uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu:  

• za 21 pracovných dní – sumu 315,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 

službu, t .j. sumu:  
b) iná osoba uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu:; 

• za 22 pracovných dní – sumu 330,00 Eur: 
a) prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú 



službu, t. j. sumu: Eur; 
b) iná osoba uhradí mesačne časť úhrady za opatrovateľskú službu, t. j. sumu: Eur. 

 
 

6.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby číslo: 1/2018, ev. číslo: 
689/2018 zo dňa 07.05.2018  zostávajú nezmenené. 

7.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol napísaný podľa ich pokynov, že si ho pred 
podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, bez nátlaku 
a na znak  súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

9.  Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) 
rovnopis  obdrží prijímateľ a jeden (1) rovnopis  poskytovateľ. 

 
 
V Selciach, dňa 19.08.2019 
Poskytovateľ: Obec Selce                                                           ....................................................... 
                                                                                                               Ján Kupec, starosta obce 
 
 
 
V Selciach, dňa  19.08.2019 
Prijímateľ: Alena P a t r á š o v á                                               ....................................................... 
                                                                                                                              podpis 
 
 
 
 
 
 
 


