
FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 20/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: Á.B.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         73,63 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         251,06 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 19/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: A.H.  (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         63,18 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         225,61 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 103/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK 
č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.B.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 27.09.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa zákona č. 551/2010 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon 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, a o úhradách za 

poskytované služby v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  6,-     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         230,26 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.03.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.03.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 8/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK 
č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: I.B.  (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.03.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa zákona č. 551/2010 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon 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, a o úhradách za 

poskytované služby v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                 10,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         247,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.03.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.03.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 29/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: I.B.     (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.06.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         67,65 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         245,08 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 57/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.B.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         246,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 18/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.B.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   9,-     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         246,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 8/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: J.B.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 4.05.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   5,-     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         271,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 5/2011 k zmluve č. 7/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: I.B.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         184,05 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   8,-    €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         369,48 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 78/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: A.Cs.     (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   8,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         272,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 86/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.Cs.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.09.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   5,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         271,23, €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 64/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: A.D.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   9,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         246,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



 „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 6/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: H.F.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 26.02.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         251,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 82/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: V.F.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         52,43 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         229,86 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 83/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.F.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.09.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         241,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.2.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.02.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 55/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.G.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  6,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         243,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 4/2011 k zmluve č. 4/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: A.G.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 09.04.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  7,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         231,26 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 150/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: H.H.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 15.11.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         213,26 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 4/2011 k zmluve č. 12/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: V.H.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 15.06.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         155,70 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   9,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         300,16 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 61/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: H.H.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                          
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   3,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         269,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 49/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: Ľ.Ch.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 27.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         241,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 24/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.I.  (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 05.11.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   7,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         258,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 5/2011 k zmluve č. 26/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK 
č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: V.K.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 09.11.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa zákona č. 551/2010 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon 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, a o úhradách za 

poskytované služby v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 



2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         155,70 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   7,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         298,16 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.03.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.03.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



 „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 16/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.K.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 31.08.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  4,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         228,26  €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 2/2011 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: Ž.K.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom: 
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 10.01.2011 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         92,50 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   9,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         278,95 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 77/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: J.L.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   6,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         285,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 79/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010 Z.z. ktorým s mení a dopĺňa zákon  
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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným 
nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti 
na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 
1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: V.L.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                        
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                    1,- €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         267,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.03.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  01.03.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 80/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010  Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným 
nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti 
na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 
1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: Š.M.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  0,50 €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         266,73 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: K.M.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.03.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         266,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 20/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: J.M.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.03.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         155,70 €  mesačne                                         
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   3,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         336,13 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 65/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: R.M.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  6,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         285,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 5/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: K.N.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 22.04.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   1,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         280,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 30/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.N.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 15.06.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  5,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         271,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 23/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.O.  (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 05.11.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         80,10 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   6,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         263,53 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 54/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.P.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  8,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         245,69 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 31/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: H.P.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 15.06.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         52,43 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       107,34 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         249,77 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 59/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: J.S.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         78,35 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         213,81 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 69/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.S.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.08.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         78,35 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                46,06 €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    2,88  € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                    9,-    €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         181,75 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 14/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: I.Sz.    (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         47,01 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         209,44 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 27/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: I.Sz.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 26.05.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         255,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 12/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: J.Š.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  7,-   €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         216,26 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 5/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: S.Š.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 17.02.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         283,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 4/2011 k zmluve č. 2/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.Š.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.03.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         73,63 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         251,06 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 11/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.Š.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 23.04.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         102,23 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                  3,-    €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         282,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 5/2011 k zmluve č. 13/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: K.T.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 01.07.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   3,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         227,26 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 

01.02.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.02.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 67/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.T.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 30.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         155,70 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                 10,50 €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         301,66 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 18/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: E.T.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 18.09.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         92,52 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         227,98 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 50/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: R.T.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 27.07.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         88,80 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   -     €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         266,23 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 10/2009 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších  predpisov 
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: H.Ú.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 21.05.2009 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa 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, a o úhradách za poskytované služby 

 v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  



 
Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         93,53 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       87,43 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                90,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   4,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         274,96 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.01.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 03.01.2011 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, Levice 

 
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 4/2010 

o poskytovaní sociálnej služby 
 
uzatvorenej podľa § 74 ods. 7 zákona NR SR č. 551/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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  a  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení  neskorších  predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením NSK 
č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 5/2009  o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 

medzi 
 

Poskytovateľ sociálnej služby: 
Názov: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, Levice 
Zastúpený: Ing. Uhrinová Daniela  
                                                      (ďalej ako  poskytovateľ) 

a 
Prijímateľ sociálnej služby: 
Meno priezvisko: M.V.   (ďalej ako prijímateľ) 
Rodné číslo:  
Bytom:  
 

(ďalej ako prijímateľ) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je platná a účinná od 09.02.2010 
/ďalej len zmluva/.  
Na základe tohto dodatku  sa zmluva mení nasledovne: 

 

Článok  IV. 
                                        Úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
 
V bode 1. sa vypúšťa znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
1.  Úhrada  za  sociálnu  službu sa určuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 (platného od 1.1.2011), ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie   Nitrianskeho   samosprávneho   kraja   č. 5/2009  o   rozhodovaní   
odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych  služieb podľa zákona č. 551/2010 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon 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, a o úhradách za 

poskytované služby v domove sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja zmenené a doplnené VZN NSK č. 1/2010.  
 
 



Bod 2 a 3 sa mení na bod 2 v znení: 
2. Za poskytované činnosti, ktoré upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 7/2010 v § 10, ods. 10, prijímateľ platí úhradu vo výške skutočných nákladov 
a to za: 
 
a)  ubytovanie:         155,70 €  mesačne                                             
 
b)  stravovanie: (suma úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov    
      na suroviny a 20% režijných nákladov na prípravu  
       stravy na deň pre prijímateľa sociálnej služby, čo  
       činí ):       45,46 € mesačne
  
c)  odborné činnosti  /stupeň odkázanosti/                                75,- €  mesačne 
d/ ďalšie  ďalšie činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie /                    -     € mesačne 
e) výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov:                   9,-  €  mesačne 
 
Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu :                                         285,16 €  mesačne                              
 
 (príloha č. 1 – výpočtový list úhrady, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) 
 
Bod 3 znie : 
 
3. Úhrada za ubytovanie, stravovanie, za obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročne, podľa domáceho poriadku zariadenia platného od 
01.03.2011.           
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
 

Dopĺňa sa bod. 1 
 
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
určeným platným Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 7/2010 platným od  1.1.2011. 
 
 
 
 
V Leviciach, dňa 01.03.2011 
 
 
 
                             .........................................                                    ....................................... 
                         Za poskytovateľa sociálnych služieb                    Prijímateľ sociálnych služieb 
                               /štatutárny zástupca/                                            /vlastnoručný podpis/           

 



 


