
ZMLUVA

a. 270/2019-a

: 
pllt.l.^"p::kyt::Te.. sociánej sluZby v Zariadení sociálnych sluiieb VÁH, uzatvorcná

na za{laoe § /2 a § /J zákola é. 448/2008.Z.z. o sociálnych sluZbách a o zmene a doplneníákonaó. 45511991Zb. o Zir,nostenskom podnitani 1 ZivnostenstY 
"aton iu 

^"ni 
n".to*i"r,predpisov (d'alej len ,,zákon')

, öLr
tlóastníci znlulw

Po§l§/tovatel' sociálnej slurby:

Bein]i ( prümo\.i) úóet: IBAN: sK33 3100 0000 0010 0007 1l37
SWIFT: LUBA SKBX

obchodné meno:
Síd}oI
Iöo:
DlÖ:
Bankovó spojenie:

Zapísaná:

Zastúpen)i:

Platitel' öiastkovej úhrady:

Meno a priezvisko:
Sídio:
tóo :

Zastúpet!:
Tel. kontakt:
e-mai1:

RICCIo. n.o.
ul. gen, Klapku 2999/16, 945 01 Komárnr.r
42052912
2022956771
Prima banka Sloyensko, a.§., poboöka Komárno

Register posk}rovatelbv sociáln;ch sIuiieb redenom na Úrade
Nitrianskeho §amosprávneho kraja Reg. cislo l52 zo dila
29.12.2009
Ing. Attila Balogh, §tatutáI
(d'alej len posk!,tovatel)

a

Obecnf úrad Moöa
Moöa é. 1ó8, 946 37 Moóa
00306576
Ing. Tóth E§zter, §taro§ta obce
+421918 363 413, +421 351771 990,
moca@slovanet.sk
(dalej ako platitel' éiastkovej úhrady)

p*a,ili1I.r,",

í. Predm€tom zmlu\,f/ je öiastková úluada za poskltovanie sociálnej §luZby, ktorou sa
piatitel' 

. 
öiastkovej itaady zavirz\lje doplatit' za sociálnu sluZbu poskyovanú v zmysle

zákona é. 448/2008 Z,z. o sociánych sluibách a o zmene a <1oplnení zákona é. 45511991
Zb, o Zivnostenskom podnikaní (Zivno§tens§i zákon) v zréní neskor§ích predpisov,
y Zuj.adení sociálnych sluZieb VÁH, na zrikiade ZÁuvy ó.27012019 o posklÓvaní
sociáInej sluZby, uzatvolenej dia 28,02.2019, medzi RIccIo, n,o, a Jozefom Ráczom, nar.
10.02.1955,



ól. IlI
§uma óiastkovej úhrady a spösobjej platenia

1. Celková suma öiastkovej úhrady öiní: t99,44 EUR mesaöne.

2. vípoöet öiastkovej úhíady:

Úhrada prij imatel'a sociálnej sluzby:
Ciasüolá úhrda platilel'a aia§tkovej úfuady:
Celková úhrada za posk},tovanie sociálnej siuzby:

3, Plalitel' óiastkovej úlrrady je povinn;í r,akonat' úfuadu l.t posk}-tovanie sociálnej sluZby
v mesaón;ich platbách v sume 199,41 RUR mesaóne, Za kalcndánry meslac v ktorom sú
sluzby posk},tované, naineskör do ösmeho dia lralerrdárneho mesiaca, plevodom na úóet
posk}lovatefaI

ItsAN: SK33 3100 0000 0010 0007 1l37

200,56 llUl{imes
199.44 EUR/me§.
rl00.00 EUR/mcs,

öI. Iv
o§ot itné u§tanovenie

1. Platitel óiastkovej úhrady sa zaviizuje v prípade ukonöenia po§k},tovania sociálnej sluZby
alebo úmlia prijímatela sociálnej siuZby zabezpeöil pohreb a dopiatit' zvy§ok pohl'adávky
posk}tovatera na základe vyúötovania,

2.

3.

5,

1.

4.

öl. v
záyereéné ustanov€nia

Právne vzfahy v tejto znluve neupravené sa riadia ölánkami Zmlwry é. 21012019 o
poskytovaní sociálnej sluZby a ustanoveniami Zzkona é, 44812008 o sociálnych suZbách,
Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorlchjedenje uröenY pre platiteLa
óiastkovej úhrady za posk},tovanie sociálnej sluZby a jeden prc poskyovatel'a sociánej
slu2by,
Túto zmlulr,r moZno menif a to pí§omn]hni dodatkami k nej schválenjmi oboma
úöastníkmi.
Zmluva nadobúda platnost driomjej podpisu oboch strrán a úöimost' dei po zverejneni
na intemetovej striánke obce.
Zmluva bola úéastnikmi preöítaná a na zlak súhlasu, slobodne a váZne prejavenej völe
vlastnoruöne podpísaná.

Podpis platilel'a
óiastkovej úhrady

V Komárne, diia 28,02.2019

PodpiYposkyy'V/teIa
poskltovatM'a socia/nej sl uzby

á;-""l;":,1l""".l; :l'J:i ";;


