
vs 10/01/0033/17 
Dodatok č. l 

k ZMLUVE č. 2017/0033 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 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

l. Poskytovatel' finančného príspevku: Trenčiansky samosprávny kraj 

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

(d'alej len "poskytovatel' FP") 

2. Prijímatel' finančného príspevku: 

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

(ďalej len "prijímatel' FP") 

K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 O l Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Archa, n. o. 

ul. 5. apríla 792114, 957 Ol Bánovce nad Bebravou 
Mgr. Renáta Streicher, riaditel'ka 
36119555 
2021798328 
Československá obchodní banka, a. s. 
SK24 7500 0000 0040 0060 2915 
rozhodnutím OVVS/N0-14/2003, č . A/2003/07874-2 
s nadobudnutím právoplatnosti 26.09.2003 a rozhodnutím č. 

OÚ -TN-OVVSl-2015/024897 s nadobudnutím 
právoplatnosti dňa 01.09.2015 

uzatvárajú v súlade s čl. IV. ods. 3. ZMLUVY č. 2017/0033 zo dňa 30.01.2017 Dodatok č. 1, ktorým 
sa mení a dopÍňa ZMLUVA č. 2017/0033 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. Táto zmluva 
sa upravuje z dôvodu upresnenia znenia čl. IV. ods. 1., navýšenia počtu prijímateľov sociálnej služby, 
ktorým je poskytovaná týždenná sociálna služba a úpravy celkovej výšky finančného príspevku 
prepočítaním výšky finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
použitím aktuálnych údajov potrebných pre výpočet finančného príspevku na rok 2017. 

čl. rr. 
PREDMET DODATKU 

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

1. Poskytovateľ FP sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok v zmysle § 76 a § 77 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o soc. službách pre objednaný celkový prepočítaný stav 13,40 prij ímateľov 

sociálnej služby, z toho pre prepočítaný stav 8,40 prij ímateľov ambulantnej sociálnej služby 
a prepočítaný stav 5 prijímateľov týždennej sociálnej služby na obdobie od 01.01.2017 do 
31.12.2017, preddavkovo a to štvrťročne vo výške V4 z celkového finančného príspevku na 



č. účtu v tvare IBAN: SK24 7500 0000 0040 0060 2915 v Československej obchod nej banke, 
a. s ., na predmet zmluvy špecifikovaný v č l. Il. v nadväznosti na schválený rozpočet 

poskytovateľa FP 

celkovo vo výške 65 542,37 Eur 
(slovom: šesťdesiatpäťttsícpäťstoštyridsaťdva eur tridsaťsedem centov) 

v nasledovnej štruktúre: 

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fYzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy vo výške 49 995,77 Eur 
(slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur sedemdesiatsedem centov) 

b) finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 15 546,60 E ur 
(slovom: pätnásťtisícpäťstoštyridsaťšesť eur šesťdesiat centov) 

čl. ITl. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

l. Ostatné č lánky ZMLUVY č. 2017/0033 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 dňa 
30.01.2017 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. l k ZMLUVE č. 20 17/0033 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti 
fYzickej osoby na pomoc inej fYzickej osoby pri úkonoch sebaobs luhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľ ovi sociálnej s lužby (ďalej 
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 j eho zverejnení podľa platnej úpravy od 01.01.20 11 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 jeho obsahom ho 
vlastnoručne podpisujú. 

1 3 ~iAR. 2D'l 
V Trenčíne, dňa ........................ . 

u \l 

Ing. Jaros lav Baška 
predseda 

.. -___ ...--· 

- 2 -

V í!nn~vi/ftd? 11/J. dv {? 3. Zo/ "l .. .............. .. ... ... · .. . , na ........................ .. 

/' ( , "l ,....- . -- LA' ' ~ 

Mgr. Renáta Streicher 
riad iteľka 


