
 
Dodatok č. 2/2011 

 k Zmluve č. 8/2011 OS - KK  
o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
 

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) 
 
Prijímateľka sociálnej služby : 
Meno a priezvisko:    Helena Kredatusová                         
Adresa trvalého pobytu:  Gen. Štefánika 930/29, Kežmarok                   
Dátum narodenia:    21.06.1936                          
(ďalej len prijímateľka) 
 

uzatvárajú  Dodatok č. 2/2011 
 k Zmluve č. 8/ 2011 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  prijímateľke 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 
     c) pri základných sociálnych aktivitách 
     d) dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

vykonávaní základných sociálnych aktivít ( ďalej len „ dohľad“ ) 
   
 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 
- porciovanie stravy 
- účelná očista po toalete 
- výber oblečenia 
- obliekanie, obúvanie 
- vyzliekanie, vyzúvanie 
- sprievod pri chôdzi ( chôdza po rovine, po schodoch) 
- pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko 
- obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby 

            b) Úkony starostlivosti o domácnosť 
- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru 
- príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 
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- umytie riadu 
- bežné upratovanie v domácnosti 
- obsluha bežných domácich spotrebičov 
- vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby 
- ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti( administratívne 

úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb 
 

c) Základné sociálne aktivity 
 -   sprievod na lekárske vyšetrenie 
 -   sprievod na vybavenie úradných záležitostí 

 
d) Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní sociálnych aktivít ( ďalej len „ dohľad“) 
-    potreba dohľadu v určitom čase 

 
 

V článku VI sa menia ods.1 a ods.2, ktoré budú znieť: 
 1.Za poskytovanú opatrovateľskú službu   prijímateľke vzniká  povinnosť platiť zo svojho príjmu  
úhradu  od 01.11.2011 vo výške:  

    60,00 €  mesačne v prepočte na 20 pracovných dní v mesiaci 
    63,00 €  mesačne v prepočte na 21 pracovných dní v mesiaci 
    66,00 €  mesačne v prepočte na 22 pracovných dní v mesiaci 
    69,00 €  mesačne v prepočte na 23 pracovných dní v mesiaci 

2. Úhrada zahŕňa 4hodiny denne poskytovanej opatrovateľskej služby pri 
 20. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci    4hod. x 0,75€ x 20= 60,00 € 
  21. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci  4hod. x 0,75€ x 21= 63,00 € 
  22. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci        4hod. x 0,75€ x 22= 66,00 € 
  23. odpracovaných pracovných dňoch v mesiaci              4hod. x 0,75€ x 23= 69,00 € 
 
Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov 
v príslušnom mesiaci.   
   
 Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 
oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 
 
 

V Kežmarku dňa 17.10.2011 
 
 

 
 

   .............................................                                              ......................................................... 
               Ing. Igor Šajtlava                                                          podpis  prijímateľky                                                                                                                             
                 primátor mesta  
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