
DODATOK č. 11
k zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorenej dňa 11.12.2017 (ďalej len „zmluva“)

o poskytovaní sociálnej služby v EUROTREND, n. o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce 
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia § 74 zákona 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“)

v

Cl.I
Zmluvné strany

EUROTREND, n. o.
Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce 
45731195 
VÚB.
SK 41 0200 0000 0030 6606 7359

2. Prijímateľ sociálnej služby: 
Dátum narodenia:
Adresa pobytu:

1. Poskytovatel’ sociálnej služby: 
Sídlo:
IČO:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „poskytovatel’“)

(ďalej „prijímateľ“)
Spoluplatiteľ: Obec Ľubotice, Čsl. Letcov 2, 080 06,

v zastúpení starostom: JUDr. Miroslavom 
Makarom

Opatrovník:
Dátum narodenia:
Adresa pobytu:

v zmysle § 74 ods. 12 zákona NR SR 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 uzatvárajú dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo 
dňa 11.12.2017, ktorým sa táto zmluva mení a dopĺňa takto:

ČI. II
ČI. VI „ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA“ bod 1,3 a 4
zmluvy:
Sa úhrada:
1. Poskytovatel’ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa cenníka úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb platný od 01.01.2021.
3. Suma v celkovej čiastke 11,42 eur denne zahŕňa:
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a) suma denne za odborné činnosti 0 €
• základné sociálne poradenstvo 0 €
• špecializované sociálne poradenstvo 0 €
• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3:

V. stupeň 0,80 €
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0 €
• sociálna rehabilitácia 0 €
• ošetrovateľská starostlivosť 0 €
• rozvoj pracovných zručnosti 0 €
• tlmočenie 0 €
• sprostredkovanie tlmočenia, osobnej asistencie 0 €
• pomoc pri výkone opatrovnických práv a povinností 0 €

b) suma denne za obslužné činnosti 
z toho:

cena za stravovanie:
- raňajky
- obed
- večera

0,88 € 
2,75 € 
2,35 €

cena za ubytovanie:
- dvojlôžková izba 4,64 €

4. Prijímateľovi sociálnej služby je poskytnutá zľava 2,16 eur denne z ceny za stravovanie - 
obed.
Suma dennej úhrady po zľave je: 9,26 eur.

Prijímateľ a poskytovatel’ sa dohodli na výške úhrady :
- 127,18 eur mesačne za 28 dní
- 127,18 eur mesačne za 29 dní
- 127,18 eur mesačne za 30 dní
- 127,18 eur mesačne za 31 dní
za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

Doplatok k úhrade za poskytovanú sociálnu službu:
- 132,10 eur mesačne za 28 dní
- 141,36 eur mesačne za 29 dní
- 150,62 eur mesačne za 30 dní
- 159,88 eur mesačne za 31 dní
bude uhrádzať vyššie uvedený spoluplatiteľ.

Nahrádza úhradou:
1. Poskytovatel’ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa cenníka úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb platný od 01.01.2022.
3. Suma v celkovej čiastke 11,75 eur denne zahŕňa:
a) suma denne za odborné činnosti 0 €
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• základné sociálne poradenstvo 0 €
• špecializované sociálne poradenstvo 0 €
• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3:

V. stupeň 0,80 €
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0 €
• sociálna rehabilitácia 0 €
• ošetrovateľská starostlivosť 0 €
• rozvoj pracovných zručnosti 0 6
• tlmočenie 0 €
• sprostredkovanie tlmočenia, osobnej asistencie 0 €
• pomoc pri výkone opatrovnických práv a povinností 0 €

b) suma denne za obslužné činnosti
z toho:

cena za stravovanie:
- raňajky 0,88 €
- obed 2,75 6
- večera 2,35 6

cena za ubytovanie:
- dvojlôžková izba 4,97 6

4. Prijímateľovi sociálnej služby je poskytnutá zľava 2,16 eur denne z ceny za stravovanie -
obed.
Suma dennej úhrady po zľave je: 9,59 eur.

Prijímateľ a poskytovatel’ sa dohodli na výške úhrady :
- 127,18 eur mesačne za 28 dní
- 127,18 eur mesačne za 29 dní
- 127,18 eur mesačne za 30 dní
- 127,18 eur mesačne za 31 dní
za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

Doplatok k úhrade za poskytovanú sociálnu službu:
- 141,34 eur mesačne za 28 dní
- 150,93 eur mesačne za 29 dní
- 160,52 eur mesačne za 30 dní
- 170,11 eur mesačne za 31 dní
bude uhrádzať vyššie uvedený spoluplatiteľ.

ČI. III
Všetky ostatné náležitosti uvedené v zmluve zostávajú nezmenené.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia
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1. Dodatok č. 11 k zmluve je vyhotovený víroch exemplároch, z toho jeden obdrží 
prijímateľ/opatrovník, jeden spoluplatiteľ a jeden poskytovatel’, čo prijímateľ/opatrovník a 
spoluplatiteľ potvrdzuje svojim podpisom.

2. Dodatok č. 11 k zmluve nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa obsahom dodatku č. 11 k zmluve pred jej 
podpisom oboznámili, porozumeli mu, zhoduje sa s ich súhlasom, určite, slobodne a vážne 
prejavenou vôľou a neuzatvorili ho v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Medzilaborciach, dňa 07.12.2021

za prijímateľa/opatrovníka sociálnej služby za poskytovi' sociálnej služby

Duchr
IČO

Marián Hudák
........................r...........;....
Ing. Dušan Papiak - riaditeľ

za spoluplaťteľa snr.iálnei slnžhv

V zastúpení - JUDr. Miroslav Makara
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