
VS 10/01/0023/14
Dodatok č. 1

k ZMLUVE č. 2014/0023 o poskytovaní finančnéhq príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

čl. l.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Žiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:

K dolnej stanici 7282120A 911 Ol Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275
Československá obchodná banka, a.s.
SK77 7500 0000 0000 2580 1533

2. Poskytovateľ sociálnej služby: Občianske združenie Čistá duša

sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
číslo registrácie:

Staničná 330, 911 05 Trenčín
PhDr. Mária Trenčanová, predseda
42151589
2023248777
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK 1O0200 0000 0029 5518 9351
VVS/l-900/90-37505 zo dňa ll. apríla 2011

uzatvárajú v súlade s čl. XIII. ods. 2. ZMLUVY Č. 2014/0023 zo dňa 17.02.2014 Dodatok Č. 1, ktorým
sa mení a doplňa ZMLUVA Č. 2014/0023 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Táto zmluva
sa upravuje z dôvodu rozšírenia miesta poskytovania sociálnej služby a navýšenia počtu prijímateľov
sociálnej služby, ktorým bude táto sociálna služba poskytovaná takto:

I.

V čl. III. DRUH, FORMA A MIESTO POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY sa vypúšťa
súčasné znenie bodu 3. a vkladá sa nasledovné znenie:

3. Miesto poskytovania sociálnej služby
Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín,
Občianske združenie Čistá duša, J. Palu 45,91441 Nemšová.

ll.

V čl. IV. vÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA sa vypúšťa
súčasné znenie ods. 1. a nahrádza sa týmto znením:

l. Žiadateľ sa zaväzuje poskytnúť pre 12,25 prijímateľov sociálnej služby preddavkovo a to
štvrťročne - vo výške V. finančný príspevok na Č. účtu v tvare IBAN: SKlO 0200 0000 0029 5518
9351 vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. Vplyvom



celkovo vo výške 31915,17
(slovom: tridsťjedentisícdeväťstopätnásť eur sedemnásť centov)

navysenia počtu prijímateľov sociálnej služby sa zvysuje suma poskytnutého finančného
príspevku o 19305,93 Eur a teda poskytnutý finančný príspevok pre rok 2014 je:

Touto zmluvou sa poskytuje finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len
finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby) pre poskytovanie sociálnej služby v roku 2014
v domove sociálnych služieb v zmysle § 76 a § 77 zákona Č. 448/2008 Z. z. o soc. službách
a v nadväznosti na schválený rozpočet žiadateľa v tejto štruktúre:

Ing. Jaroslav B ška
predseda

PhDr. Mária Trenčanová
predseda

Občianske združenie Čistá d a
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a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby vo výške 10 163,75 Eur
(slovom: desaťtisícstošesťdesiatlri eur sedemdesiatpäť centov)

b) finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 21 751,42 Eur
(slovom: dvadsaťjedentisícsedemstopäťdesiatjeden eur štyridsaťdva centov)

c) Navýšený finančný príspevok bude využitý pre 5,25 prijímateľov sociálnej služby na obdobie
od 0l.04,2014 - 31.12.2014.

III.

1. Ostatné články ZMLUVY Č. 2014/0023 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby zo dňa
17.02.2014 zostávajú nezmenené.

2. Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 01.0l.2011
v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto
dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo
zákona.

3. Dodatok Č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre žiadatel'a, dva
pre poskytovateľa sociálnej služby.

4. Zmluvné strany si Dodatok č.l prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.

Trenčín, Ol.04.20 14
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