Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 04/2018/Dopl.

uzatvorená v zmysle § 73 ods. 11 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.
Poskytovateľ sociálnej služby:

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, Fiľakovo

zastúpenie:

Ing. Mária Veliká, riaditeľka

bankové spojenie:

VÚB Banka, Fiľakovo

číslo účtu IBAN:

SK19 0200 0000 0032 3051 1758

IČO:

42000041

(iďalej len

„poskytovateľ)

Iná osoba:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, Fiľakovo

v zastúpení:

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

bankové spojenie:

OTP Banka, Fiľakovo

číslo účtu:

SK95 5200 0000 0000 0817 4961

IČO:

00316075

(ďalej len „Mesto Fiľakovo“ )

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je platenie úhrad za sociálnu službu v prípade, keď prijímateľ
sociálnej služby nemá dostatok príjmu alebo jeho príjem nepostačuje na zaplatenie mesačnej
úhrady za sociálnu službu.
II.
Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje, že bude mesačne platiť chýbajúcu sumu za sociálnu službu za
prijímateľa:_____________
ktorý je umiestnený v zariadení opatrovateľskej služby od
16.08.2017 mesačne a to vždy do 15. dňa v mesiaci nasledovne:

-

chýbajúca suma na 28 dní:
chýbajúca suma na 29 dní:
chýbajúca suma na 30 dní:
chýbajúca suma na 31 dní:

0,00 €
0,83 €
11,27 €
21,71 €

2. Chýbajúca suma sa mení podľa počtu dní v mesiaci, podľa počtu vykonaných upratovaní
nad rámec , podľa kilogramov prania, žehlenia a údržby šatstva a bielizne nad rámec
a podľa počtu drobného nákupu. Vyúčtovanie úhrad za skutočne poskytnuté sociálne
služby sa vykonáva nasledujúci kalendárny mesiac. V prípade preplatku na strane
prijímateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac sa suma preddavku v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci zníži o sumu preplatku. V prípade nedoplatku za predchádzajúci
kalendárny mesiac sa suma preddavku v nasledujúcom kalendárnom mesiaci zvýši o sumu
nedoplatku.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo ukončiť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 01.01.2018.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 dostane Mesto Fiľakovo a l
poskytovateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju podpísali.
5. Touto zmluvou sa ruší predchádzajúca zmluva č. 13/2017/Dopl zo dňa 02.10.2017.
vo Fiľakove dňa 10.01.2018

Mesto Fiľakovo v zastúpení

štatutárny zástupca poskytovateľa

