
Dodatok č. 3  
k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 12.11.2021 

uzatvorenej v zmysle § 73 ods. 12 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 prepisov v znení neskorších predpisov
medzi

Poskytovateľom sociálnej služby:

zastúpené:

bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ")

Zariadenie sociálnych služieb
Slobody č. 761/57 ‘
987 Or Poltár
Mgr. Alexandrou Kupcovou
riaditeľkou ZSS
VUB
SK68 0200 0000 0022 1184 3357 
42004632

a

(meno a priezvisko osoby) 
(adresa trvalého pobytu) 
(mesto alebo obec) 
(dátum narodenia)
(číslo občianskeho preukazu)

Vlasta Janku 
Revolučná č. 463/13 
Poltár 
21.10.1958 
HW787953

I.
Zariadenie sociálnych služieb. Slobody č. 761/57. 987 01 Poltár sa v zmysle zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby Č. ZSS/133/2021 zo dňa 12.11.2021 a jej dodatkov zaväzuje 
poskytovať dohodnutý druh a rozsah sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby p. Vieru 
Bystranovú. národ. 11.05.1937. trvalé bytom Slobody č. 761/57. Poltár.

II.

Poskytovateľ sociálnej služby Zariadenie sociálnych služieb v Pohári a pani Vlasta Janku sa 
dohodli na zmene článku III. Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 12.11.2021 
nasledovne:

a/ článok č. III. zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 12.11.2021 sa mení:

V súlade s výpočtovým listom č. 1 zo dňa 31.01.2023 k dodatku č. 5 zo dňa 31.01.2023 k 
zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. ZSS/133/2021 zo dňa 12.11.2021 sa pani Vlasta Janku 
zaväzuje, že bude platiť počnúc dňom 01.02.2023 zostávajúcu časť úhrady za sociálne služby 
poskytované svojej matke p. Viere Bystranovej v mesiaci, v ktorom je 28 dní vo výške 22.31 EUR. 
v mesiaci. v ktorom je 30 dní časť úhrady vo výške 41.41 EUR a v mesiaci. v ktorom je 31 dní časť 
úhrad) vo výške 50.96 EUR
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Výpočtový list č. 1 zo dňa 31.01.2023 k dodatku č. 5 zo dňa 31.01.2023 k zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby č. ZSS/133/2021 zo dňa 12.11.2021 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Pani Vlasta Janku bola poučená o povinnosti preukazovať príjem a majetok za účelom 
ochrany jej príjmu. Preukazovanie príjmu a majetku naďalej odmietla a z uvedeného dôvodu sa 
nepoužije ochrana príjmu ako osoby úhradou povinnej a bude platiť celkovú výšku úhrad y 
stanovenej v tejto zmluve o platení úhrady.
Pani Vlasta Janku bola informovaná o možnosti kedykoľvek predložiť doklady o príjme a žiadať 
platenie úhrady v súlade s ochranou príjmu.

III.

1. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu zo 
dňa 12.11.2021 uzatvorenou s p. Vlastou Janku.

2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinný je 
od 01.02.2023.

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu ostávajú v platnosti bezo 
zmeny.

4. Dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z toho jedno obdrží p. Vlasta Janku, jedno 
prijímateľ a jedno poskytovateľ.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenia o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov 
prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

. ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 
miestach prevádzkovateľa.
www.osobnyudaj.sk/informovanie

V Pohári, dňa            

                             
               

            
                            

poskytovateľ sociálnej služby 
Mgr. Alexandra Kapcová 

riaditeľka
Zariadenia sociálnych služieb v Pohári

Vlasta Janku
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