DODATOK č. 4/2019
k Zmluve č. 24/2017/BAH-DSS/C
o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 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 v platnom znení
medzi zmluvnými stranami
Zabezpečovateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „zabezpečovateľ“)

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupič - predseda
Štátna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106
37836901
2021628367

a
Poskytovateľ:
So sídlom:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
IČO:
DIČ:

Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 38, 900 84 Báhoň
Ing. Jana Polakovičová – dočasne poverená
výkonom funkcie riaditeľky
Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0047 2659
1132
00654787
2021097265

(ďalej len „poskytovateľ“)
I.
Dňa 29.12.2017 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu č. 24/2017/BAH-DSS/C o úhrade
ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 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 v platnom znení (ďalej
ako „Zmluva“), predmetom ktorej je úhrada ekonomicky oprávnených nákladov
Trnavským samosprávnym krajom v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
448/2008 Z. z. spojených s poskytovaním sociálnej služby pre prijímateľa Lukoviča
Štefana.
II.
1. Nakoľko v dodatku č. 3/2019 - v časti II. ods. 1. bod 3. bola uvedená chybná suma
finančných prostriedkov, ktorú má zabezpečovateľ uhrádzať poskytovateľovi, preto sa
uvedený bod nahrádza novým znením:

„3. Zabezpečovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške
stanovenej ako rozdiel medzi výškou ekonomicky oprávnených nákladov podľa ods. 1. tohto
článku na prijímateľa sociálnej služby a úhradou prijímateľa sociálnej služby uvedenou v
ods. 2., čo od 01.07.2019 predstavuje sumu 677,98 € (slovom šesťstosedemdesiatsedem eur
deväťdesiatosem centov) mesačne.“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

III.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené
zabezpečovateľovi a jeden poskytovateľovi.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok
nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Báhoni, dňa 18.11.2019

v. r.
....................................................
za poskytovateľa
Ing. Jana Polakovičová
dočasne poverená výkonom
funkcie riaditeľky

V Trnave, dňa 13.11.2019

v. r.
........................................................
za zabezpečovateľa
Mgr. Jozef Viskupič
predseda

