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Dodatok č. l 
k ZMLUVE č. 2017/0057 

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 poskytová'tel'ovi sociálnej služby 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

l. Poskytovateľ finančného príspevku: Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len "poskytovateľ FP") 

2. Prijímatel' finančného príspevku: 

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

(ďalej len "prijímateľ FP") 

K dolnej stanici 7282/20A 911 O l Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

NOVÝ DOMOV n. o. 

K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza 
Bc. Gabriela Škuráková, riad iteľka 
31940366 
2021144851 
Dni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
SK 12 1111 0000 OO ll 13 81 8014 
rozhodnutím Obvodného úradu v Trenčíne OVVS/NO -
1197 zo dňa 27.8.1997 

uzatvárajú v súlade s č l. IV. ods. 3. ZMLUVY č. 2017/0057 zo dil.a 30.01.2017 Dodatok č . l, ktorým 
sa mení a dopÍňa ZMLUV A č. 2017/0057 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 poskytovateľov i sociálnej služby. Táto zmluva 
sa upravuje z dôvodu upresnenia znenia čl. IV. ods. 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 2017. 

čl. II. 
PREDMET DODATKU 

V č l. lV. VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A SPÔSOB JEHO POSKYTNUTIA sa vypúšťa 
súčasné znenie ods. l. a nahrádza sa týmto znením: 

l. Poskytovateľ FP sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok v zmysle § 76 a ' § 77 zákona č . 
l 

448/2008 Z. z. o soc. službách pre 23 prijímateľov sociálnej služby na obdobie od 01.01.2017 do 
31.12.2017, preddavkovo a to štvrťročne vo výške 1.t z celkového finančného príspevku na č. účtu 
v tvare IBAN: SK12 1111 0000 0011 1381 8014 v UniCredit Bank Czech Repuplic and Slovakia, 
a. s., na predmet zmluvy špecifikovaný v č l. II. v nadväznosti na sdwálený rozpočet 
poskytovateľa FP 
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celkovo vo výške 159 035,16 Eur 
(s lovom: j ednostopäťdes iatdeväťti síctridsaťpäť eur šestnásť centov) 

v nasledovnej štruktúre: 

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy vo výške 85 833,24 Eur 
(slovom: osemdesiatpäťt i sícosemstotridsaťtri eur dvadsaťštyri centov) 

b) finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej s lužby vo výške 73 201,92 Eur 
(slovom: sedemdesiattritisícdvestojeden eur deväťdesiatdva centov) 

čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Ostatné č lánky ZMLUVY č. 201 7/0057 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 dľía 
30.01.20 17 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. l k ZMLUVE č. 2017/0057 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 len 
Dodatok č. l) j e vyhotovený v štyroch rovnopisoch, 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 zverejnení pod l'a platnej úpravy od 01 .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 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. 

13 MAR. ZO? 
V Trenčíne, dňa ... ..... ..... .. ............ .. 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V .P!~J!/1?.~/.. ... ... , dňa ... 0 .. ~: .. -!!.ľ?./!f. ... . 

Bc:-ciáb.rieia· Škuráková 
riaditel'ka 


