
Dodatok č. 2 
k ZMLUVE č. 2016/0016 

J O!NJ10k ;', /.DfG/00/G - 2 

VS 10/01 /0016/16 

o poskytovaní fina čného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch seb obsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Poskytovateľ fi 
sídlo: 

ančného príspevku: Trenčiansky samosprávny kraj 

štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
rBAN: 

(ďalej len „poskyt vateľ FP") 

2. Prijímateľ finan ného príspevku: 
sídlo: 
štatut. zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
TBAN: 
právna fonna a čís l registrácie: 

(ďalej len „ prijím teľ FP") 

K dolnej stanici 7282/20A 9 11 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36 126624 
202 1613275 
Štátna pokladnica 
SK5 I 8 180 0000 0070 0050 4489 

Lepšosvetko o.z. 
Svätoplukova 1996, 91 l 05 Trenčín 

PaedDr. Dušan Mikulec, NIPH, predseda 
4228 1334 
2023866064 
Slovenská sporiteľňa, a.s . 
Sk8309000000005082285961 
obč ianske združenie pod č . VVS/1 -900/90-42159 
v zmysle výpisu MV SR z 10. 12.2015 

uzatvárajú v súlade čl. XIII bod 2. ZMLUVY č. 20 16/00 16 Dodatok č. 2, ktorým sa mení ZM LUVA č. 

2016/0016 o posk ovaní finančného prís pevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoc sebaobsluhy a fi nančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverej nému posk ovateľovi sociálnej služby z 10.02.20 16. Táto zmluva sa upravuje z dôvodu zmeny 
sídla prijímateľa fin nčného príspevku v čl. l. bod 2 takto: 

čl. TI. 
PREDMET DODATKU 

I.V č l. I. ZMLU É STRANY sa vypúšťa súčasné znenie síd la prijímateľa finančného príspevku 
v bode 2 a nahrádz sa týmto znením: 

sídlo: Šrobárova , 914 51 Trenčianske Teplice 

čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné články ZMLUVY č. 20 16100 16 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pom c inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej ociálnej služby neverej nému poskytovateľov i sociálnej sl užby zo dňa 10.02.2016 
zostávajú nezm nené. 

2. Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. 2016/0016 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pom c inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 



- 2 -

poskytovanej s ciálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len Dodatok č. 2) 
je vyhotovený štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dostane dva exempláre. 

3. Dodatok č. 2 adobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v n ledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej 
republike. Zml vné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu dodatku v lehote do troch 
mesiacov od j e o uzatvorenia platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo zo zákona. 

4. Zmluvné strany si Dodatok č.2 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 

podpisujú. 

z srP ?nm 
V Trenčíne, dňa . „ .... „ ... . . „ ....... „ .. . 

I / u '\\ 
lfug. Jaroslav Ba ka 

predseda 

·. ~ . 

\ t ~ \-\C:\l\\'\~\'-.'(~\\ 
v 3~-Yb\~.\N~,.\\ . , dňa .\~ . : .9..~ ... ~~,\C 

IČC 

MVSR 

.. 
PaedDr. Dušan Mif\f lec, MPH 

predseda 

j-1 


