Dodatok č. 1 k Zmluve č. 839/2019/OSV-SDS
o platení úhrady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení opatrovateľskej služby pri Zariadení pre seniorov Jeseň,
Družby 25, Banská Bystrica
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:
1. Mesto Banská Bystrica
so sídlom : Československej armády 26, Banská Bystrica
zastúpené : Jánom Noskom, primátorom mesta
IČO : 00313271
DIČ : 2020451587
č. účtu: 4016795432/7500
Československá obchodná banka a. s.
IBAN SK77 7500 0000 0040 1679 5432
(poskytovateľ)

2. p. Ján BALÁŽ

(platiteľ)

I.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 839/2019/OSV-SDS zo dňa 14.3.2019
sa mení nasledovne:

ČI. L sa mení nasledovne:
3. Platiteľ sa zaväzuje zaplatiť za prijímateľa sociálnej služby časť mesačnej úhrady za službu
poskytovanú prijímateľovi sociálnej služby vo výške 23,57 € mesačne do 30.6.2019, vždy
do 15.eho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca príslušnému zamestnancovi Zariadenia
opatrovateľskej služby pri Zariadení pre seniorov Jeseň, Družby 25 v Banskej Bystrici alebo
na číslo bankového účtu SK24 7500 0000 0040 1714 6362 v Československej obchodnej
banke, a.s., VS: 8392019. Výška úhrady za jednotlivý mesiac bude vypočítaná podľa
skutočného rozsahu poskytnutej služby prijímateľovi sociálnej služby.

II.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej adrese poskytovateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží 4
vyhotovenia a občan 1 vyhotovenie.
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3. Platnosť a účinnosť tohto dodatku zaniká dňom skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby č. 694/2019/OSV-SDS v znení dodatku č. 1.
4. Účastníci dodatku prehlasujú, že sa s obsahom dodatku dôkladne oboznámili a tento
uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku alebo za inak nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Banskej Bystrici, dňa

G . oZj'iG?

platiteľ
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Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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