
DODATOK č. 1  k zmluve  č. 1/2022 

o poskytovaní sociálnej služby 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 74 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  

( ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 
       

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Poskytovateľ sociálnej služby:  

      Názov:                          Obec Kurimany 

      zastúpený:                    Ing. Martin Faltin, starosta obce 

      sídlo:                             Kurimany 56, 054 01 

      IČO:                           00329291 

      DIČ:                        2020717732 

      bankové spojenie:     Prima banka Slovensko 

      číslo účtu:                  SK20 5600 0000 0034 5215 3001 

      (ďalej len „ poskytovateľ “) 
 

2. Prijímateľ sociálnej služby :  

      Meno a priezvisko:    Emil Faltin 

      dátum narodenia :      

      trvale bytom:           Kurimany 70, 054 01 

       (ďalej len „prijímateľ“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „dodatok“) sa mení Čl. IV. 
 

 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku  
 

 

Deň začatia, miesto a časový rozsah poskytovania sociálnej služby 
                                              
Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi odo dňa 10.02.2022 na určitý čas, do 30.09.2023. 

Miestom poskytovania sociálnej služby je  prirodzené sociálne prostredie a domáce prostredie 

prijímateľa.   
                                                                                                

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov. 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky tejto zmluvy a vzájomne sa bezodkladne 

informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 
 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a všeobecne záväznými nariadeniami obce č. 

3/2016 
 

4.  Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane poskytovateľ a jedno 

dostane prijímateľ.  
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5.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju na základe 

ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
 

Príloha: 1x výpočtový list  
 

V Kurimanoch dňa 28.02.2022  
                 
             

                Prijímateľ:                                                                       Za  poskytovateľa 
 

   

 

Podpísaný       Podpísaný  

 

 

…………………………………..                                           ….……………………………… 

                                                           Ing. Martin Faltin 

                                                                                                             Starosta obce  

 
 

 


