Dodatok č. 1/2022/NP
k Zmluve č. 17/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 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 sociálnej služby
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“)

Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY
Nám. 1. mája č. 1, PSČ 811 06 Bratislava - Staré mesto
Mgr. Máriom Jančovičom, štatutárnym zástupcom
Tatra banka, a. s., Bratislava
SK84 1100 0000 0029 2183 1246
31819028

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1/2022/NP k Zmluve č. 17/2022/NP zo dňa
14.01.2022 (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:
I.
1.1 V zmysle čl. I bodu 1.3 zmluvy sa týmto dodatkom mení výška finančného príspevku
na rok 2022 stanovená v čl. I bod 1.3 zmluvy podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a to na sumu 120 341 € (slovom stodvadsaťtisíctristoštyridsaťjeden eur).

II.
2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2.3 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2.4 Tento dodatok bol vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ
obdrží dve vyhotovenia a poberateľ jedno vyhotovenie.
2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa
s ich vôľou a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Trnave dňa 18.3.2022

v. z. v. r.
Mgr. Mário Jančovič
štatutárny zástupca
OZ - DOBROTA SV. ALŽBETY
Bratislava

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