
 

Dodatok č. 2 k 
Zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

zo dňa 30.9.2009 

Opatrovate ľská služba –v domácom prostredí prijímate ľa 

/ uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách / 

Zmluvné strany: 

 
Poskytovate ľ:     Obec Nová Ľubov ňa 
sídlo                      065 11 Nová Ľubov ňa č. 102 
zastúpenie             Stanislav Turlík - starosta obce 
Bankové spojenie  VÚB Stará Ľubov ňa 
Číslo účtu  12428602/0200 
IČO  00330086 
DIČ  2020698735 

 
Prijímate ľ (klient):   Karol Konko ľ 
adresa       Nová Ľubov ňa č. 625    

dátum narodenia       25.1.1937 
rodné číslo                              

 
 
 

Predmet dodatku 
 

Predmetom dodatku je zmena Článku IV, Článku V  a Článku VII Zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby.  
 

Čl. IV 

Vecný rozsah sociálnej služby 

Sociálna služba sa bude poskytovať prijímateľovi  4,0 hodiny  denne formou 
„Dobrovo ľníckej činnosti“  v nasledovnom rozsahu úkonov: 

1.  Sebaobslužné úkony v nasledovnom rozsahu 
           - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela  
         - hygienická starostlivosť o celé telo v sprche raz týždenne  
         - kŕmenie a pomoc pri pití 
        - nasadenie a výmena plienky 
         - obliekanie, obúvanie 
          - vyzliekanie, vyzúvanie 



         - polohovanie, premiestňovanie z lôžka na vozík a späť  
      - obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby  

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť v nasledovnom rozsahu: 
       - zohrievanie jedla 
          - donáška jedla do domu  
       - umytie riadu 
       - obsluha bežných domácich spotrebičov 
       - starostlivosť o lôžko, ustlanie, v prípade potreby výmena posteľného prádla   

      3. Základné sociálne aktivity v nasledovnom rozsahu:  
        - sprievod na lekárske vyšetrenie 

      4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   
vykonávaní základných sociálnych aktivít   
       - potreba dohľadu v určenom  čase 
  
 

Čl. V 

Čas poskytovania sociálnej služby 

 

1. Poskytovanie sociálnej služby v rozsahu 4 hodiny denne   formou 
„Dobrovoľníckej činnosti“ začína dňom 1.5.2011 do 30.9.2011  a služba bude 
poskytovaná denne v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

 
 
 

Čl. VII 
 

Úhrada za sociálnu službu, spôsob ur čenia a platobné podmienky 
 

Klient za opatrovateľskú službu formou „Dobrovo ľníckej činnosti“  neplatí žiadny 
poplatok. 
 
Ostatné náležitosti Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ostávajú nezmenené. 
 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby platí od 1.5.2011 do 30.9.2011 . 

V Novej Ľubovni dňa 28.4.2011 

 

 

Karol Konkoľ                                                                                        Stanislav Turlík 
prijímateľ sociálnej služby                                                                    starosta obce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


