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Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  

poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „zmluva“) 

 

 
 Článok I. 

 ZMLUVNÉ  STRANY  
 

1. Poskytovateľ finančného príspevku:                  Obec Žalobín              

     sídlo:                                                                       094 03  Žalobín 144                                                                   

     štatutárny zástupca:                                                Mgr. Valéria Račková                                           

     IČO:                                                                        00332992                                                                    

     DIČ:                                                                        2020631976                                                                    

     bankové spojenie:                                                   Všeobecná úverová banka, a. s.,  

                                                                                     pobočka Vranov nad Topľou                                                                                                                           

     číslo účtu:                                                               SK50 0200 0000 0000 1952 5632              

     (ďalej len ,,obec“)       

                                       
 

2. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby:        Congregatio Jesu, Slovenská provincia - 

                                                                              - Dom sv. Jozefa 

sídlo:                                                                    Liptovská 35, 821 09  Bratislava 

prevádzka:      Kmeťovo stromoradie 6, 080 01  Prešov 

štatutárny zástupca:                                             Mgr. Adriana Jenčíková 

     IČO:                                                                     00587150 

     DIČ:      2020835322 

     bankové spojenie:                                               Prima banka Slovensko a. s.,  

     číslo účtu:                                                             SK14 3100 0000 0043 4001 5346 

    (ďalej len ,,poskytovateľ“)                                  

 

v  zmysle ustanovenia § 35, § 75, a § 80 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) uzatvárajú tento 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby v zariadení pre seniorov:  

 
 

Článok II. 

PREDMET  DODATKU 
 

Predmetom Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene Zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov nasledovne: 

 

1.     V Čl. II.  Zmluvy sa týmto Dodatkom mení účinnosť poskytovania finančného príspevku  

na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov na rok 2022,  pre občana 

s trvalým pobytom v obci Žalobín od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
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2.   V Čl. III. bod 1.  Zmluvy  sa týmto Dodatkom mení suma finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejnému 

poskytovateľovi na 1 miesto pre prijímateľa sociálnej služby, maximálne vo výške 1.200,00 

Eur na čiastočné pokrytie nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby. Finančný 

príspevok v hodnote 1.200,00 Eur bude vyplatený preddavkovo do 10 pracovných dní od 

zverejnenia zmluvy na účet č. SK14 3100 0000 0043 4001 5346, vedený v Prima banke 

Slovensko, a. s.  

 

3.    V Čl. IV.  bod 2. b)  Zmluvy sa týmto Dodatkom mení obdobie na predloženie vyúčtovania 

finančného príspevku na prevádzku od 01.01.2022 do 31.12.2022 v termíne do 15.01.2023 

s dokladmi hodnoverne preukazujúcimi čerpanie finančného príspevku poskytnutého obcou 

Žalobín. 

 

4.    V Čl. V.  bod 5.  Zmluvy sa týmto Dodatkom mení časové použitie finančného príspevku  

od 01.01.2022 do 31.12.2022 vrátane zúčtovania s bankou. 

 

5.    V Čl. IX. bod 2.  Zmluvy  sa týmto Dodatkom mení doba uzavretia Zmluvy na dobu od 

01.01.2022 do 31.12.2022. 
 

 

Článok III. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1.    Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti 

v dohodnutom rozsahu. 

 

2.   Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. 

 

3.   Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, vyhotovený v štyroch rovnopisoch, 

z ktorých poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

 

4.    Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad 

súhlasia, na znak čoho ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú. 

 

 

 

V Žalobíne dňa 18.05.2022                                                    V Prešove dňa 20.05.2022 

  

Za poskytovateľa finančného príspevku:                                  Za neverejného poskytovateľa  

                                                                                                   sociálnej služby: 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Valéria Račková                                                             Mgr. Adriana Jenčíková 

     starostka obce                                                                          štatutárny zástupca 
 


