
DODATOK č. 3/2022 

k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C 
 

o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 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 v platnom znení 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Zabezpečovateľ:    Trnavský samosprávny kraj 

So sídlom:     Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Zastúpený:     Mgr. Jozef Viskupič- predseda 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

IČO:      37836901 

DIČ:      2021628367 

(ďalej len „zabezpečovateľ“) 

a 

Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny                                                                        

So sídlom:     Rekreačná cesta 6393/60, 968 01 Nová Baňa 

V zastúpení:     Mgr. Jana Hulová - riaditeľka 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

Číslo účtu:     SK57 8180 0000 0070 0040 4568 

IČO:      00647951 

DIČ:      2021111741 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

I. 

 

1. Dňa 19.04.2021 uzatvorili zmluvné strany zmluvu č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade 

ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 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 v platnom znení (ďalej ako „zmluva“), 

predmetom ktorej je úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavským samosprávnym 

krajom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. spojených s poskytovaním 

sociálnej služby tam uvedenému prijímateľovi Habajovi Jakubovi (ďalej ako „prijímateľ“). 

Podľa čl. VII. ods. 1. zmluvy je zmluva uzatvorená na dobu trvania Zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom. 

 

2. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. VIII. ods. 2. zmluvy dohodli na zmene a doplnení 

zmluvy tak, ako je ďalej uvedené v tomto dodatku. 

 

II. 

 

1. Na základe zmeny výšky úhrady za sociálnu službu platenej prijímateľom, ktorému sa 

poskytuje sociálna služba, od 01.07.2022, sa v čl. IV. znenie odsekov 2. a 3. nahrádza 

nasledovným novým znením: 

 

„2. Výška úhrady za sociálnu službu platená prijímateľom sociálnej služby je stanovená na 

počet dní príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi 

poskytuje. Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je od 01.07.2022: 

 



a) Za 28 dní  327,60 € (slovom tristodvadsaťsedem eur šesťdesiat centov) 

b) Za 29 dní  339,30 € (slovom tristotridsaťdeväť eur tridsať centov) 

c) Za 30 dní  351,00 € (slovom tristopäťdesiatjeden eur) 

d) Za 31 dní  362,70 € (slovom tristošesťdesiatdva eur sedemdesiat centov) 

 

3. Zabezpečovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške  stanovenej 

ako rozdiel medzi výškou ekonomicky oprávnených nákladov u poskytovateľa na prijímateľa 

sociálnej služby a úhradou prijímateľa sociálnej služby stanovenou podľa počtu dní 

príslušného kalendárneho mesiaca uvedenou v ods. 2., čo od 01.07.2022 predstavuje: 

 

a) Za 28 dní  sumu  1 026,90 € (slovom tisícdvadsaťšesť eur deväťdesiat 

centov) 

b) Za 29 dní  sumu  1 015,20 € (slovom tisícpätnásť eur dvadsať centov) 

   

c) Za 30 dní  sumu 1 003,50 € (slovom tisíctri eur päťdesiat centov) 

d) Za 31 dní   sumu     991,80 € (slovom deväťstodeväťdesiatjeden eur 

osemdesiat centov)“ 

 

2. Nakoľko k zmene výšky úhrady za sociálnu službu prijímateľa sociálnej služby prišlo 

k 01.07.2022, vznikol za obdobie od 01.07.2022 do 31.10.2022 preplatok na úhrade zo strany 

zabezpečovateľa v sume 29,52 € (slovom dvadsaťdeväť eur päťdesiatdva centov), ktorý si 

zabezpečovateľ uplatní v úhrade za mesiac november 2022. 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny. 

 

III. 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené zabezpečovateľovi 

a jeden poskytovateľovi. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol 

uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 

V Novej Bani, dňa 7.11.2022                        V Trnave, dňa 25.10.2022 

 

 

 

   v. r.        v.r.  

 ..................................................               ........................................................ 

   za poskytovateľa              za zabezpečovateľa 

Mgr. Jana Hulová              Mgr. Jozef Viskupič 

              riaditeľka                                                                         predseda   


