
DoHoDA
o skonöení Zmluvy ó. 2'1o/2ol9-a

za poskybtutie sociálnej slu2by v Zariadeni sociálnych slu2ieb VÁH
uzatvorená dia 28.02.2019

öL I.
Úöa§tníci zmluvy

Po§kytovatel §ociálnej slurby:

Názov: RICCIO. n,o,
Sídlo ul. gen., Klapku 2999116, 945 0l Komámo
Iöo: 42052912

Za§tup€ni,: Ing, Attila Balogh, §tatutár

Zapisaná: Register poskyovatel'ov sociálnych sluZieb vedenom na Úrade

Nitrianskeho Samosprávneho kraja, Reg, óíslo l52 zo űa29.12,2009
Tel. kontakt: +42l 905 9|6 2l8
e-mail:
(d'alej len po§k}tovatel)

Platitel'l éiastkovei úhrldy:
Niázov: Obec Moöa
Sídlo: Moöa ö, 168, 946 37 Moöa

töo: 00306576

Zastupen!: Ing. Tóth Eszter, §taro§ta obce

Tel. kontakt: +42l 91,8 363 413, +42I 35l'77I 990

e-mai l : moca@slovaíret.sk
(d alej ako platitel' öia§tkovej úhrady)

öl rr.
Predmet zmluvy

Zmluvné §trany sa dohodli na §konóení zmluly lry§§ie uvedenej zmlu\,y

o poskytotani sociálnych sluzieb,

Píedmetom zmluly bola öiastková úhrada za sociálnu sluZbu za Jozefa Rácza, nar,

10.02.1955.

Dóvodom skonéenia zmlulry je zmena vj,§ky pfijmu prijímatel'a sociálnej sluZby.

Jozefovi Rriozovi Rozhodnutím Sociálnej Poisfovne zo dfia 21,6.2019 bol priznanj,

starobnj, döchodok vo v!§ke 420,30 EUR me§aóne od 2'1. 
^pÁIa 

2017. Vi§ka
döchodku od 1. januára bola zlí§ená na 439,90 eur mesaóne.



Celková v!§ka sociálnej sluZbyje stanovená poskytovatel'om na 400 EUR, döchodok
prüimatel'a sociálnej sluZby je vy§§í ako táto suma, z toho dóvodu nie je potrebné zo
stíany obce doplácat' za tuto §luzbu.

Dohodnuti temín skonöenia zmluvy je 31,7,2019,

öl. rtt.
závereöné ustanovenia

líLl, Právne vzfahy v tejto dohode neupravené sa riadia Ziitonom ó. 448/2008 o
sociálnych sluZbách a Obóianskym zákoírrríkom.

IIL2, Dohodaje vyhotovená v dvoch rovnopi§och, z ktori,ch jeden je uröeni pre platitela
öiastkovej úhrady za poskytovanie sociálnej sluZby a jeden pre poskytovateLa

sociáln€j slu2by, Túto dohodu moZno menif a to pí§omni,mi dodatkami k nej

schválenj,mi oboma úöastníkmi,

ll1,3. Dohoda nadobúda platnost' díom podpisu oboch stfán a úóirrnosf deí po zverejnení
na intemetovej striinke obce.

IV. Dohoda bola úóastníkmi preöítaná a na znak súhlasu, slobodne a váZne pre,;avenej

völe vlashroruóne podpísaná,

V Komár,ne. dúa l6,08,20l9

Podpis piatitei'a

óiastkovej úhrady

Podpis poskytóvatefa

sociálnej sluZby


