Dodatok č. 2/2019/NP
k Zmluve č. 9/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku podľa § 77 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 neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
Zmluvné strany
Poskytovateľ príspevku: Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, PSČ 917 01 Trnava
v zastúpení:
Mgr. Jozefom Viskupičom, predsedom
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu: IBAN
SK18 8180 0000 0070 0050 1106
IČO:
37836901
(ďalej len „poskytovateľ“)

Poberateľ príspevku:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu: IBAN
IČO:
(ďalej len „poberateľ“)

Ad usum, n. o.
Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder
JUDr. Štefanom Berecom, riaditeľom
Fio banka, a.s. Bratislava
SK51 8330 0000 0029 0036 8627
45736031

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2/2019/NP k Zmluve č. 9/2019/NP zo dňa
13.03.2019 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“).

I.

1.1
Príloha č. 3 „Menný zoznam občanov“ tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
1.2
V zmysle bodu 1.3 zmluvy sa týmto dodatkom mení výška finančného príspevku
poskytnutá na rok 2019 v súvislosti s novelou 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, na základe ktorej sa za obdobie
po 30. septembri 2019 tento finančný príspevok neznižuje o rozdiel medzi skutočne
dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným
poskytovateľom sociálnej služby v rozpočtovom roku 2019 a priemernými skutočne

dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti
obce alebo vyššieho územného celku za rozpočtový rok 2018.
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ navýši finančný príspevok o výšku
766,-- Eur, pre prípad zabezpečenia poskytovania sociálnej služby ďalšiemu
1 občanovi, ktorý spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby v mesiacoch
november a december 2019. V prípade, že zo strany poskytovateľa príspevku nepríde
k zabezpečeniu sociálnej služby v zmysle predchádzajúcej vety je poberateľ príspevku
povinný vrátiť tieto finančné prostriedky poskytovateľovi najneskôr do 15.1.2020.
Celková výška príspevku spolu s navýšením na rok 2019 je 22 662,-- Eur, (slovom
dvadsaťdvatisícšesťstošesťdesiatdva eur).

II.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Tento dodatok bol vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ
obdrží dve vyhotovenia a poberateľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa
s ich vôľou a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Trnave dňa 19.11.2019

v. z. Ing. Adrian Berec, v. r.
JUDr. Štefan Berec
riaditeľ
Ad usum, n. o. Veľký Meder

v. r.
Mgr. Jozef Viskupič
predseda
Trnavský samosprávny kraj
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Príloha č. 3
„Menný zoznam občanov “ k Dodatku č.2 k Zmluve 9/2019
Ad usum, n.o., Veľký Meder
Domov sociálnych služieb

Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

Prevádzka 1 o/1m v €
do 30.09.2019 = 177 €
od 01.10.19 = 383 €

1. Ing. Lenďák Vladimír 921 01 Piešťany, Valova 4261/10
2. Puha Tibor

930 02 Orechová Potôň

3. Bódisová Alžbeta

929 21 Veľké Dvorníky, Blažovská ul. 131/8,

4. Janiska Tibor

921 01 Piešťany, Komenského 4636/59

5. Šípoš Jozef

931 01 Šamorín, Gazdovský rad 34/59

6. Koczó Rudolf

929 01 Dunajská Streda, Javorová 5983/27

7. Gumulák Ján

930 28 Okoč, Krátka 478

8. Biróová Klára

929 01 Malé Dvorníky, Nová 3

nástup 08.01.2019
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