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Dodatok č. l 
k ZMLUVE č. 2017/0039 

o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspey,l~u na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovatel'ovi sociá lnej s lužby 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

l. Poskytovateľ finančného príspevku: Trenčiansky samosprávny kraj 

s íd lo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBA : 

(ďalej len " poskytovatel' FP") 

K dolnej stanici 7282/20A, 91 l O l Trenčín 

l ng. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
202 161 3275 
Štátna pokladnica 
SK5 1 8180 0000 0070 0050 4489 

2. Prijímatel' finančného príspevku: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín 

s íd lo: 
štatut. zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
právna forma : 

(ďalej len "prijímateľ FP") 

Stromová 5, 911 O l Trenč ín 

MVDr. Mgr. Janka Koppiová, riaditel'ka územného spolku 
004 16029 
202 1264124 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK79 0200 0000 00 14 5080 4051 
Slovenský Červený kríž, ústredný sekretariát v Bratis lave, 
zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži 
a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža v zn. n. p., 
G ross l ingova 24, 81 4 46 Bratislava, Reg istračný l ist číslo: 

37/2001 zo dňa 27. 10. 2001 , 37/2005 zo dňa 16. 02. 2010 
a vyprs z evidenc ie územných spo lkov Slove nského 
Červeného kríža zo dňa 29.10.20 14 

uzatvárajú v súlade s č l. IV. ods. 3. ZMLUVY č. 201 7/0039 zo dl"1a 30.0 1.201 7 Dodatok č. l , ktorým 
sa mení a dopÍňa ZMLUVA č. 20 17/0039 o poskytovan í finančného príspevku pri odkázanost i 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverej nému poskytovateľov i sociálnej s lužby . Táto zmluva 
sa upravuje z dôvodu upresnenia znenia čl. IV. ods. l . 

čt. rr. 
PREDMET DODATKU 

V č l. IV. VÝŠKA FINA Č ÉHO PRÍSPEVK U A SPÔSOB JE HO POSKYTNUTIA sa vypúšťa 
súčasné znen ie ods. l. a nahrádza sa týmto znením: 

l. Poskytovatel' FP sa zaväzuj e poskytn úť finančný príspevok v zmys le § 76 a § 77 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o soc. službách pre 3 prijímatel'ov sociálnej služby na obdobie od 01.01.20 17 do 
3 l . 12.201 7, preddavkovo a to štv rťročne vo výške 1!4 z celkového finančnéh o príspevku na č . účtu 

v tvare IBAN: SK79 0200 0000 OO 14 5080 405 1 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., na predmet 
zmluvy špecifikovaný v č l. ll. v nadväznosti na schválený rozpočet poskytovatel'a FP 
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celkovo vo výške ll 195,64 Eur 
(slovom: jedenásťtis ícstodeväťdesiatpäť éur šesťdesiatštyri centov) 

v nasledovnej štruktúre: 

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy vo výške 11195,64 Eur 
(slovom: j edenásťtisícstodeväťdesiatpäť eur šesťdesi atštyri centov) 

b) finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 0,00 Eur 
(slovom: nula eur nula centov) 

čl. Ul. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Ostatné články ZMLUVY č. 2017/0039 zo dňa 30.0 1.2017 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 s lužby zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. l k ZMLUVE č. 2017/0039 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 (ďalej 
Dodatok č. l je vyhotovený v štyroch rovnop isoch, z ktorých každý účastník dostane dva 
exempláre. 

3. Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom j eho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverej není podl'a platnej úpravy od O 1.01.20 l l v Slovenskej 
republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu dodatku v lehote do 
troch mesiacov od j eho uzatvorenia platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo zo zákona. 

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

V Trenčíne, dňa ... .. ! .~ .. ~~~: .. ?.Q7. .. 

ll {/ \ 
Jnf, Jaroslav Baška 

predseda 

l / ---

jl&'lvZ N .;;. . ~ . c)JJ ~~ 
V ............... .. .............. , dňa ..... ....... ................ . 

MVDr. Mgr. Janka Koppiová 
riaditeľka územného spolku 

..... l 


