
vs l 0/01 /0062117 

Dodatok č. l 
k ZMLUVE č. 2017/0062 

o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspeylw ,na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

l. Poskytovatel' finančného príspevku: Trenčiansky samosprávny kraj 

síd lo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len "poskytovateľ FP") 

2. Prijímateľ finančného príspevku: 

síd lo: 
štatut. zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spoj enie: 
čís lo účtu v tvare IBAN: 
číslo registrácie : 

(ďalej len "prijímateľ FP") 

K dolnej stanici 7282/20A 91 l O l Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
202 161 3275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Senires n. o. 

Nábrežie M. R. Štefánika 5195,034 Ol Ružomberok 
Mgr. František Buvala, štatutárny zástupca 
4573902 1 
2023605452 
Československá obchodná banka, a. s. 
SK42 7500 0000 0040 21 19 375 1 
rozhodnutím Obvodného úradu v Ži line OVVS/NO -7/ 12 
zo dňa 21.08.2012 

uzatvárajú v súlade s č l. IV. ods. 3 . ZMLUVY č. 2017/0062 zo dňa 30.01.20 17 Dodatok č . l, ktorým 
sa mení a dopÍňa ZMLUVA č. 2017/0062 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. ods. l a úpravy celkovej výšky finančného príspevku 
prepočítaním výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc iálnej s lužby použitím 
aktuálnych údajov potrebných pre výpočet finančného príspevku na rok 2017. 

čl. Il. 
PREDMET DODATKU 

V č l. IV . VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A SPÔSOB JEI-lO POSKYTNUTIA sa vypúšťa 
súčasné znen ie ods. l . a nah rádza sa týmto znen ím: 

l. Poskytovatel' FP sa zaväzuj e poskytnúť finančný príspevok v zmys le § 76 a § 77 zákona č. 
448/2008 Z. z. o soc. s lužbách pre 1 prijímateľa sociálnej služby na obdobie od O 1.0 1.2017 do 
31. 12.20 17, preddavkovo a to štvrťročne vo výške 'l! z celkového finančného príspevku na č. účtu 

vtvare IBAN : SK42 7500 0000 0040 21 19 3751 v Československej obchodnej banke, a. s., na 
predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II . v nadväznosti na schválený rozpočet poskytovateľa FP 

celkovo vo výške 4 360,20 Eur 
(slovom: štyritisíctristošesťdes iat eur dvadsať centov) 
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v nasledovnej štruktúre: 

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy vo výške 3 731,88 E ur ... 
(slovom: tritisícsedemstotridsaťjeden ~ur osemdesiatosem centov) 

b) finančný príspevok na prevádzlm poskytovanej sociá lnej služby vo výške 628,32 E ur 
(slovom: šesťstodvadsaťosem eur tridsaťdva centov) 

čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Ostatné č lánky ZMLUVY č. 2017/0062 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej s lužby neverejnému poskytovateľov i sociálnej s lužby zo dňa 
3 O. O 1.20 17 zostávaj ú nezmenené. 

2. Dodatok č. l k ZMLUVE č. 20 17/0062 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej soc iálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc iálnej s lužby (ďalej len 
Dodatok č. l) j e vyhotovený v štyroch rovnop isoch, z ktorých každý účastník dostane dva 
exempláre. 

3. Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a úč i nnosť v nasledujúci deií po jeho zverej není podľa 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 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 
v lastnoručne podpisujú. 

! 3 ·03· 2017 
V Trenčíne, dňa .... ...... .............. .... . 

!l v ~ 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

)/i/l FLE - /J tf~/tfll/ V ............................... , dna ........... ................. . 

Mgr. František Buvala 
štatutárny zástupca 


