
 
         Reg. číslo: 038zml_2020 

 
Dohoda  

o ukončení  Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu  
Reg. číslo: 162zml_2019 zo dňa  23.09.2019  

 
uzavretá v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a prisl. 
ust. 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, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Partizánska Ľupča č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby 
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča (ďalej len ,,VZN“) medzi 
nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 
 
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča,                            

Partizánska Ľupča č. 84, 032 15 
Zastúpené: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 
IČO: 42433819 
DIČ: 2120088751 
Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001 
/ďalej len  „poskytovateľ“/ 
 
 
Platca:   
Meno a priezvisko: ANNA BURDELOVÁ 
Dátum narodenia: 25.10.1966 
Trvalé bydlisko: Morušova 524/2, Liptovský Mikuláš 031 04 
Charakteristika vzťahu k prijímateľovi:  dcéra 
/ďalej „platca“/ 
 
 

I. 
 
1. Predmetom tejto dohody je ukončenie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom 

a platcom, založenom na základe Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu Reg. číslo: 
162zml_2019 zo dňa  23.09.2019 (ďalej len „Zmluva“) za prijímateľa sociálnej služby p. 
Annu Klimovú.  
 

2. Zmluvný vzťah sa na základe vzájomnej dohody poskytovateľa a platcu končí dňom 
29.04.2020.   
 

3. Platca sa zaväzuje vysporiadať plnenia vyplývajúce z ukončovanej Zmluvy najneskôr do  
07.05.2020. 
 
 

 



II. 
 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa. 

2. Dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z čoho jeden rovnopis obdrží platca a dva 

rovnopisy obdrží poskytovateľ.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
V Partizánskej Ľupči dňa ............................... 
 
 
 

 
 Poskytovateľ                                     Platca 
   
 
 
 
 
       

..................................................               ................................................... 
    PhDr. Ľubomíra Gloneková              Anna Burdelová                
                   riaditeľka                 platca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


