Dodatok č. 1/2019/NSK
k Zmluve č. 10/2019/NSK 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 v znení
neskorších predpisov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
Zmluvné strany
Poskytovateľ príspevku:
v zastúpení:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, PSČ 917 01 Trnava
Mgr. Jozefom Viskupičom, predsedom

bankové spojenie:
číslo účtu: IBAN
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Štátna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106
37836901

Poberateľ príspevku:

Grandpark, nezisková organizácia
Komenského ul. 36, 937 01 Želiezovce
Ing. Tomášom Majerníkom, štatutárnym zástupcom

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

VÚB Banka
SK 08 0200 0000 0037 8395 5156
45741701

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1/2019/NSK k Zmluve č. 10/2019/NSK zo dňa 7.3.2019
(ďalej len „zmluva“).

I.

1.1
Príloha č. 3 zmluvy „Menný zoznam občanov“ sa nahrádza novou Prílohou č. 3 „Menný
zoznam občanov“, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto dodatku.
1.2
V zmysle bodu 1.3 zmluvy sa týmto dodatkom finančný príspevok na rok 2019 určený podľa
zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje vo výške 14 534 € (slovom štrnásťtisícpäťstotridsaťštyri
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.

7.8.2019
V Trnave dňa ..........................

v. r.
Ing. Tomáš Majerník
riaditeľ
Grandpark, nezisková organizácia
Želiezovce

v. r.
Mgr. Jozef Viskupič
predseda
Trnavský samosprávny kraj

2

Príloha č. 3

Menný zoznam občanov k dodatku č. 2
Grandpark, n. o. Želiezovce
ŠZ

Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

Stupeň odkázanosti

1.

Nemcová Mária

Svätopeterská 13, Hlohovec

VI.

2.

Kulík Miroslav

Siladice 203

VI. ukončenie 8.5.2019

3.

Ďurkovič Ľudovít

Dunajská Streda

VI.

4.

Rumanovský Pavol

Hospodárska 3617/75, Trnava

VI.

Prevádzka
1o/1m v € = 369

