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Dodatok č. l 
k ZMLUVE č. 2017/0046 

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 poskyfovatel'ovi sociálnej služby 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

l. Poskytovateľ finančného príspevlm Trenčiansky samosprávny kraj 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A 911 Ol Trenčín 
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
bankové spojenie: 
IBAN: 
(d'alej len "poskytovatel' FP") 

2. Prijíma tel' finančného príspevku 
sídlo: 
štatut. zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IB AN: 
právna forma a číslo registrácie: 

(ďalej len "prijímateľ FP") 

Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. 
Hurbanovo námestie 29, 972 Ol Bojnice 
Roman Borinka, riaditeľ 
37923510 
2022361352 
Všeobecná úverová banka a.s. 
SK16 0200 0000 0027 1232 3456 
nezisková organizácia OVVS/N0/122-8/2007 s dátumom 
vzniku 16.3.2007 v zmysle výpisu z registra nezisk. organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby z 05. 12.2016 

uzatvárajú v súlade s čl. IV bod 3 ZMLUVY č. 2017/0046 zo dňa 30.01.2017 Dodatok č. l , ktorým sa 
mení ZMLUV A č. 2017/0046 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 
upresnenia znenia čl. IV. bod l a úpravy celkovej výšky finančného príspevku prepočítaním výšky 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby použitím aktuálnych údajov potrebných 
pre výpočet finančného príspevku na rok 2016 takto: 

čL rr. 
PREDMET DODATKU 

I.V čl. IV. VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA sa vypúšťa 
súčasné znenie bodu l. a nahrádza sa týmto znením: 

l. Poskytovateľ FP sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok v zmysle § 76 a § 77 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. službách pre 6 prijímateľov sociálnej služby na obdobie od 01.01.2017 do 
31.12.2017, preddavkovo a to štvrťročne vo výške 1;4 z celkového finančného príspevku 
na č. účtu v tvare IBAN: SK16 0200 0000 0027 1232 3456 Všeobecná úverová banka a.s., na 
predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. v nadväznosti na schválený rozpočet poskytovateľa 

FP 

celkovo vo výške 22 212,24 Eur 

(slovom: dvadsaťdvatisícdvestodvanásť eur a dvadsaťštyri centov) 

v nasledovnej štruktúre: 
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a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej -fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy vo výške 

21 645,24 Eur 

(slovom: dvadsat)edentisícšesťstoštyridsaťpäť eur a dvadsaťštyri centov) 

b) ímančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 

567,00 Eur 

(slovom: päťstošesťdesiatsedem eur a nula centov) 

čl. ID. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Ostatné články ZMLUVY č. 2017/0046 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 zo dňa 30.01.2017 
zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. l k ZMLUVE č. 2017/0046 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a fmančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len Dodatok č. l) 
je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dostane dva exempláre. 

3. Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej 
republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu dodatku v lehote do troch 
mesiacov od jeho uzatvorenia platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo zo zákona. 

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

1 5 MAR. Z0~7 
V Trenčíne, dňa ...... ...................... . 

(/ \ 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

-~ 

l Roman Horinka 
riaditeľ 


