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

poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným 

poskytovateľom na rok 2020 
 

uzatvorená na základe ustanovenia § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v platnom znení a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Obec Vavrišovo 

Tatranská ulica 40/121 

032 42 Vavrišovo 

IČO: 00315834 

DIČ: 2020581695 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok 

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

zastúpená Ľubicou Chlebovou, starostkou obce  

Registrácia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

  

(ďalej len „Obec“) 

a 

2. Spišská katolícka charita  

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 35514221        

DIČ: 2020720966 

Subjekt evidovaný MK SR č. Mk-768/1995-320 a č. MK-10678/2005-320/23764 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

Číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 3910 0869 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Pavol Vilček – diecézny riaditeľ  

  

(ďalej len „SpKCH“) 

  

            

 (ďalej len „ zmluva“) 

 

 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. II. predmetnej zmluvy. 

 Dodatkom č. 1 sa upravuje chyba v číslovaní Čl. II zmluvy a dopĺňa sa nový bod 7.  

 

 

Čl. II 

Poskytnutie a čerpanie príspevku 

 

1. Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje len na bežné výdavky v zmysle § 72 

ods. 5  zákona. 

2. SPKCH je povinná použiť príspevok na prevádzku do konca príslušného kalendárneho 

roka v súlade s ich účelovým určením.  

3. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom 

stacionári sa určuje podľa § 77 ods. 8 písm. e) zákona ako skutočné bežné výdavky a 

skutočne dosiahnuté príjmy SpKCH v DCH Dom Božej prozreteľnosti – denný 

stacionár, Borbisová 1126/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, za rok 2019. Výpočet 

ekonomicky oprávnených nákladov je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o finančný 

príspevok  na prevádzku zo strany SpKCH.  
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4. Obec poskytne na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 97/2019 z rozpočtu 

obce na rok 2020 finančný príspevok v celkovej výške 540,- (slovom  päťstoštyridsať 

eur) na úhradu bežných nákladov vzniknutých v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

Tento finančný príspevok bude SpKCH poukázaný mesačne vo výške 45,- € (slovom 

štyridsaťpäť eur) na číslo účtu SK90 0900 0000 0051 3910 0869 vždy k 15-temu dňu 

daného mesiaca.  

5. SPKCH je povinná poskytnúť Obci záverečné finančné vyúčtovanie použitia 

poskytnutých príspevkov do 20.01.2021.  

6. Časť príspevku, ktorú SpKCH nevyčerpala do konca príslušného kalendárneho roka,  

je povinná vrátiť do rozpočtu Obce najneskôr spolu s finančným vyúčtovaním použitia 

príspevku. 

7. Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020 

bolo dočasne pozastavené poskytovanie sociálnych služieb - činnosť denných 

stacionárov odo dňa 25.03.2020. Obnovenie poskytovania sociálnych služieb – 

činnosť denných stacionárov nastalo od 03.06.2020 Opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 z 02.06.2020. Za uvedené obdobie (apríl, máj 

2020) nebude mesačný príspevok pre SpKCH z dôvodu uzatvorenia denného 

stacionára Obcou poskytnutý. 

Finančný príspevok zaslaný počas pozastaveného poskytovania sociálnej služby 

v dennom stacionári 14.04.2020 vo výške 45,- Eur SpKCH zúčtuje za mesiac, 

v ktorom bolo poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári obnovené t.j. jún 

2020.   

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch a po jeho podpise oboma 

zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Obec a dve SpKCH. 

3. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu Dodatku č. 1 obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č. 1 

podľa  osobitných predpisov. 

4. Zmluvné strany svojím podpisom Dodatku č. 1 potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 

vyjadruje ich slobodnú vôľu, že nebol spísaný v tiesni ani v inak nevýhodných 

podmienkach, a že im v dobe podpisu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli 

spôsobilé obmedziť jeho platnosť a účinnosť.   

 

 

 

 

Vavrišovo, 17.6.2020                 Spišská Nová Ves, 22.6.2020 

 

 

signed        signed 

  

 _______________________     __________________________ 

  Ľubica Chlebová             PhDr. Ing. Pavol Vilček 

     starostka                              diecézny riaditeľ 


