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Dodatok č. 2
k ZMLUVE č. 2014/0036

o poskytov ní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkon ch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby

1. Žiadatel':

čl. l.
ZMLUVNÉ STRANY

Trenčiansky samosprávny kraj

sídlo:
štatutárny zá tupca:
IČO:
mč:
bankové spoj nie:
číslo účtu v are !BAN:

K dolnej stanici 7282/20A 911 O 1 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275
Československá obchodná banka, a.s.
SK77 7500 0000 0000 2580 1533

2. Poskytov el' soc. služby: SOCIA

Sídlo:
štatut. zástup a:
IČO:
DlČ:
bankové spoj nie:
číslo účtu v t re IBAN:
právna forma·

Topoľova 6, 949 O 1 Nitra
Mgr. Andrea Juhásová, Mgr. Iveta Juhásová
36107344
2021480373
Tatra banka, a. s.
SK16 1100 0000 0029 2788 8665
občianske združenie podľa registrácie VVSIl-900/90-l6489 dňa 14. 03.
2000 na MV SR

uzatvárajú v s lade s čl. XIII. ods. 2. ZMLUVY č. 2014/0036 zo dňa 17.02.2014 Dodatok č. 2 z dôvodu
zmeny banko ého spojenia žiadateľa a čísla účtu žiadateľa uvedeného v tvare !BAN, v súlade so zákonom
č. 291/2002 . z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko odo dňa
01.06.2014 je Trenčiansky samosprávny kraj povinný realizovať platobný styk výlučne prostredníctvom
účtov v Štátne pokladnici.

čl. II.
PREDMET DODATKU

l. V čl. l. Z uVNÉ STRANY, ods. 1 sa vypúšt'a "bankové spojenie: Československá obchodná banka,
a.s., číslo čtu v tvare !BAN: SK77 7500 0000 0000 2580 1533" a nahrádza sa "bankové spojenie:
Štátna pok l dnica, číslo účtu v tvare IBAN: SK51 81800000007000504489".

2. V čl. V. Ú EL, ČAS A SPÔSOB POUŽITIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, písmenách i), j), k), l)
a v písmen m) sa vypúšťa ,,!BAN: SK77 7500 0000 0000 2580 1533" a nahrádza sa "IBAN: SK51
8180 0000 070 0050 4489".

čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Ostatné člá ky ZMLUVY č. 2014/0036 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na p moc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zo dňa 17.02.2014
zostávajú ne menené.

2. Dodatok č. zo dňa 27.05.2014 k ZMLUVE č. 2014/0036 o poskytovaní finančného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného
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príspev
dňa 17.

na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zo
.2014 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dostane dva exempláre.

3. Dodatok Č. 2 zo dňa 27.05.2014 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvný h strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej úpravy v Slovenskej
republik. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu dodatku v lehote do troch
mesiaco od jeho uzatvorenia platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo zo zákona.

Trenčín, 27. 5.2014
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Mgr. Andrea Juhásová; Mgr. Iveta Juhásová
štatutárne zástupkyne


