
  D O H O D A 

 
o poskytnutí sociálnych služieb v ÚTULKU Mestského centra sociálnych služieb Modra, Súkenícka č. 4,  

900 01  M o d r a 

 

1. ÚČASTNÍCI 

 

1.)  Mestské centrum sociálnych služieb Modra 

v zast.: Mgr. Jana Machalová, riaditeľka    

sídlo : 900 01 Modra, Súkenícka č. 4 

pracovník poverený konať vo veci : 

(ďalej len „ MSCSS“) 

 

2.)  Žiadateľ: p.  

      nar.:  .............................. 

bytom:  ..........................                                       (ďalej len „žiadateľ“) 

 

2. PREDMET DOHODY 

MsCSS Modra a žiadateľ, sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa zo dňa 00. 00. 2019 o poskytnutie 

ubytovania v útulku dohodli : 

 

MsCSS Modra poskytne žiadateľovi dočasné ubytovanie na dobu určitú v čase od : .............do.............., 

v útulku MsCSS Modra, Súkenícka 4, 900 01 Modra, za podmienok stanovených „Prevádzkovým  a domovým 

poriadkom MsCSS Modra“. 

 

3. ĎALŠIE DOJEDNANIA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu vo výške stanovenej poskytovateľom 

na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb 

Mestom Modra v znení neskorších predpisov. 

2. Výška úhrady za ubytovanie odo dňa začatia poskytovania sociálnej služby je ......... €/ deň. Povinnosť 

platenia úhrady za ubytovanie v útulku vzniká dňom .................. 

3. Úhrada za poskytovanie sociálnej služby je splatná mesačne najneskôr do 15. dňa   nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca na účet poskytovateľa, alebo v hotovosti do pokladne MsCSS Modra. 

4. Zmeny v poskytovaní sociálnych služieb budú upravené dodatkom k dohode o poskytnutí sociálnych 

služieb v útulku. 

5. Žiadateľ týmto potvrdzuje, že bol zástupcom MsCSS Modra riadne oboznámený s „Domovým  poriadkom“ 

a  „Prevádzkovým poriadkom“ MsCSS Modra. 

6.  Žiadateľ berie tento predpis na vedomie a zaväzuje sa ho v celom rozsahu dodržiavať pod sankciou 

okamžitého zrušenia nároku na ubytovanie. 

7. Na núdzové ubytovanie, poskytnuté podľa tejto „Dohody“ sa nevzťahujú Osobitné ustanovenia o nájme 

bytu, podľa § 685 Občianskeho zákonníka. 

8. Pri spracúvaní osobných údajov pracuje MsCSS Modra v súlade s legislatívou podľa Zákona č. 18/2018   

Z. z.  o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

V Modre, dňa: ..................................   

 

 

.............................................     .............................................                                                

 Žiadateľ                                                                          Mgr. Jana Machalová  

              riaditeľka MsCSS Modra 

 


