
Dodatok č. 1/2011  
k Zmluve č. 37/ 2009 OS –KK 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ sociálnej služby:       Mesto Kežmarok 
Sídlo:                                                Kežmarok, Hlavné námestie  1                 
Štatutárny zástupca:                          Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
Bankové spojenie:                            UniCredit Bank              
číslo účtu:                                         6608185127/1111        
IČO:                                                  326283                
(ďalej len poskytovateľ) 
 
Prijímateľ sociálnej služby : 
Meno a priezvisko:    Elvíra K                          
Adresa trvalého pobytu:  Petržalská 9, Kežmarok                  
Dátum narodenia:               06.01.1925                                    
(ďalej len prijímateľ) 
 

uzatvárajú  Dodatok č. 1/2011 
 k Zmluve č. 37/2009 OS -KK o poskytovaní sociálnej služby v tomto znení: 

 
 
V článku IV sa menia ods. 1 a ods. 2, ktoré budú znieť: 

1. Opatrovateľskú službu bude poskytovateľ  prijímateľovi poskytovať terénnou formou v rozsahu 4 
hodiny denne v pracovných dňoch.  

     Opatrovateľská služba bude poskytovaná 
     a) pri úkonoch sebaobsluhy 
     b) pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. 
  
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať úkony špecifikované podľa prílohy č. 4 k zák. č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, a to konkrétne tieto:   
                                                                                                                 

a) Sebaobslužné úkony 
-  celkový kúpeľ 
-  obsluha ( prinesenie stravy a nápoja na  dosah klienta) 

 -  obúvanie, vyzúvanie 
 -  obliekanie, vyzliekanie 
 -  sprievod pri chôdzi (chôdza po schodoch, po rovine) 
 -  obsluha s premiestňovaním predmetov dennej potreby  
 

b) Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 
-  nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru 
-  príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 
-  donáška jedla do domu 
-  umytie riadu 
-  bežné upratovanie v domácnosti  
-  starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie) 
-  ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti ( administratívne úkony 
spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)  
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V článku VII sa menia ods.1 a ods. 2, ktoré budú znieť: 
1. Za poskytovanú opatrovateľskú službu  má prijímateľ  povinnosť platiť zo svojho príjmu úplnú 

úhradu, ktorá bude od 01.02.2011 vo výške 
            40,00 €  mesačne v prepočte na 20 pracovných dní v mesiaci 
             42,00 €  mesačne v prepočte na 21 pracovných dní v mesiaci 
             44,00 €   mesačne  v prepočte  na 22  pracovných  dní  v mesiaci 
             46,00 €   mesačne  v prepočte  na 23  pracovných  dní  v mesiaci                        

2. Úhrada zahŕňa 4 hodiny poskytovanej opatrovateľskej služby pri 
20-tich odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci  4 x0,50 x20=40,00 € 
21 odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci                 4 x0,50 x21=42,00 € 
22. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci                 4 x0,50 x22=44,00 € 
23. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci   4 x0,50 x23=46,00 € 
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov 
v príslušnom mesiaci. 
 

V článku VIII sa v časti Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby dopĺňa nový odsek 7,  ktorý 
bude znieť: 
7. Prijímateľ, v záujme realizácie sociálnej služby,  umožní opatrovateľke  určenej poskytovateľom  vstup do 
priestorov svojho bytu, pričom vzťah prijímateľa a poskytovateľa je založený na zásadách vzájomnej dôvery, 
spolupráce a súčinnosti. Poskytovateľ má právo striedať opatrovateľky pri výkone opatrovateľskej služby 
u prijímateľa, s čím prijímateľ súhlasí. 

  
V článku IX sa v ods. 2 vypúšťa písmeno f) a dopĺňa sa nový odsek 3, ktorý bude znieť: 
3.Poskytovateľ je pri jednostrannom vypovedaní zmluvy povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď 
s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť 1. dňom  nasledujúcim po 
doručení výpovede prijímateľovi. 
 
V článku X sa menia ods. 1 a ods. 2, ktoré budú znieť:  
1.Prijímateľ sa zaväzuje vopred oznámiť poskytovateľovi plánované dočasné prerušenie poskytovania     
opatrovateľskej služby,  a to najneskôr do 14.00 hod. vo štvrtok predchádzajúceho týždňa, kedy má nastať 
plánované prerušenie. V prípade nedodržania stanoveného termínu (uzamknutý byt, odmietnutie 
opatrovateľky) bude prijímateľovi účtovaná úhrada tak, ako keby bola služba v rozsahu podľa tejto zmluvy 
poskytnutá. V prípade nepredvídaných situácií (napr. náhla hospitalizácia v zdrav. zariadení, úmrtie) sa 
prijímateľ resp. jeho rodinný príslušník zaväzuje, oznámiť túto skutočnosť ihneď na tel. číslo 052/4660 201.  
2.Počas prerušenia poskytovania opatrovateľskej služby pri splnení podmienok podľa ods.1 prvej  a tretej 
vety, prijímateľ neplatí úhradu.   

 
Dopĺňa sa nový článok XI s názvom Osobitné ustanovenie, ktorý bude znieť: 
      Prijímateľ opatrovateľskej služby podpisom tejto zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie 
jeho osobných údajov zhromaždených na účely poskytovania opatrovateľskej služby. Tento súhlas udeľuje 
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu 
potrebnom na poskytovanie opatrovateľskej služby alebo na zápis do registra. 
 
Doterajší článok XI sa prečísluje na článok XII 
 
     Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 
oboma zmluvnými stranami a je účinný od 01.02.2011. 
 

V Kežmarku dňa 26.01.2011 
 

 
 

   .............................................                                        ........................................... 
               Ing. Igor Šajtlava                                                                   podpis  prijímateľa                                                                                   
                 primátor mesta  
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