
Dodatok č.1 k zmluve  o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby 

podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uzatvorená v súlade s ustanovením  

§ 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 

Objednávateľ sociálnej služby  

Názov :          Obec Rajčany, 

Sídlo  :           Rajčany 129, 956 32 

v zastúpení :  Mária Švecová 

IČO :             00311022         

DIČ :             2021315571        

Bankové spojenie :        

IBAN :                       

 

( ďalej len ako „Obec“) 

 

a 

 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby 

Názov :                              Občianske združenie SPOKOJNOSŤ 

Sídlo  :                               Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany 

v zastúpení :                       Mgr. Zuzana Erdélyiová, riaditeľkou 

IČO :                                  42 040 132 

DIČ :                                  2022058742 

Bankové spojenie :            SLSP Topoľčany 

IBAN :                             SK930900 0000 000262 864 546 

registrované na MV SR pod sp.zn. VVS/1.900/90-26269 a  na úrade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na odbore sociálnych vecí v registri právnických a fyzických osôb 

poskytujúcich sociálne služby, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo pod reg. č. 82. 

 

( ďalej len ako „Poskytovateľ služby“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom  tejto  zmluvy  vypracovanie sociálnych posudkov na základe zákona 

č.448/2008 Z.z. par.50 a par.51. 

 

 

2.  Poskytovateľ  služby  zabezpečuje  pre  Obec  komplexne vypracovanie sociálnych 

posudkov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v domácom prostredí 

v teréne ,alebo v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

Článok II 

Cena výkonu sociálnych služieb 

                

Za vypracovanie sociálnych posudkov par.50 a par.51 podľa zákona o sociálnych službách 

č.448/2008 Z.z. vystaví poskytovateľ sociálnej služby objednávateľovi faktúru v sume 

 20 EUR. 



      

 

 

Článok III 

 

 

Skončenie zmluvy 

 

1.  Zmluvný   vzťah   podľa   tejto   zmluvy   je   možné   ukončiť  písomnou  dohodou   oboch  

      zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy bez udania dôvodu.  

 

2.  Výpoveď  musí  byť  písomná  a musí  byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je tri    

     mesiace  a  začína  plynúť  prvým  dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola     

     doručená. 

 
 

 

IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Tento Dodatok   je   vyhotovený    v   dvoch   rovnopisoch,   z    ktorých    jeden   je    

      určený   pre Poskytovateľa služby a jeden pre Obec.  

 

2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň  

      po jej zverejnení na webovej stránke Obce. 

 

3.  V  zmysle  ustanovenia  §  47a  ods.1  zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení  

     neskorších predpisov je táto  zmluva povinne zverejňovaná. 

  

4.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto zmluvu  prečítali, jej  obsahu porozumeli a na znak   

     toho,  že  obsah  tejto  zmluvy  zodpovedá  ich  skutočnej  a  slobodnej   vôli,  ju  podpísali.  

     Zmluvné   strany  prehlasujú,  že   zmluvu   neuzatvorili  v    tiesni,   ani   za   nevýhodných  

     podmienok. 

                                

V Topoľčanoch, dňa  19.04.2022      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                               _____________________________ 

          Obec Rajčany                                                                      Spokojnosť oz 

           Mária Švecová                                                              Mgr. Zuzana  Erdélyiová                   

           starostka obce                                                                         riaditeľka  
   


