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Dodatok č. 1/2021/FMK
k zmluve o poskytnutí opatrovateľskej služby a o platení úhrady 

za poskytovanie opatrovateľskej služby

ZMLUVNÉ STRANY

1.Poskytovatel’ sociálnej služby: 
(ďalej len „poskytovateľ“)

Kvalita života, FMK, n.o.

Sídlo: Plzenská 2, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Karaffová, riaditeľka

IČO: 45741573

DIČ: 2023931360

IBAN: SK38 0900 0000 0050 4984 1823

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontakt: 0911637724 e-mail: fmk.maria@gmail.com

2.0bjednávateľ sociálnej služby: Obec Ľubotice

(ďalej len „objednávateľ“)

Sídlo: Československých letcov 1622/2, 080 06 Ľubotice

Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

IČO: 00690538

DIČ: 2021302965

IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Kontakt: 051/776 46 25 e-mail: urad@lubotice.eu

uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2021/FMK

o poskytovaní opatrovateľskej služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov pre:

prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti č. VI. 

meno a priezvisko: 

adresa bydlisko: 

dátum narodenia: 

rodné číslo:

mailto:fmk.maria@gmail.com
mailto:urad@lubotice.eu


(ďalej len „prijímateľ“)

L

1. Mení sa doba trvania zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie 
opatrovateľskej služby v ČI. VIII. ods. 1, a to od 01.01.2021 do 31.12.2021. Aj keď bola sociálna služba 
dohodnutá na určitý čas, možno ju však dodatkom k tejto zmluve predĺžiť, pokiaľ sú splnené základné 
podmienky nároku na sociálnu službu a ak už raz bol schválený príspevok Obecným zastupiteľstvom.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok 1/2021/FMK tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorá bola uzavretá dňa 21.09.2020.
3. Dodatok 1/2021/FMK nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Tento dodatok 1/2021/FMK bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých poskytovatel’ obdrží 

jedno vyhotovenie a objednávateľ druhé vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok 1/2021/FMK prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ľuboticiach, dňa ĽtílOlO V Prešove, dňa ®


