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MESTSKÝ ÚRAD ~YrČA

16 -‚35- 2017
PodacOČ~0 3‘Y~~5 č~sIosp~su:

Pn1ohy‘~iStY
VybaMe:~D

Reg. číslo: 6764/2017-M_ORF

Dodatok Č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby

v zariadení sociálnych služieb podl‘a * 71 ods. 6 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 prcdpisov
v znení neskorších predpisov

na rozpočtový rok 2017

Poskytovatel‘om:

medzi

Adresa/sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Císlo účtu vo formáte
IBAN:
Zastúpený:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Spitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
00681 156
Štátna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0010 6819
Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu

(ďalej len ako „poskytovateľ“ alebo „ministerstvo“)

a

Prijímatel‘om:
Názov:
Adresa/sídlo:
IČO:
Barikové spoj enie:

Číslo účtu vo formáte
IBAN:
Zastúpený:

(ďalej len ako „prijímatel“)

Mesto Bytča
Nám. Slovenskej Republiky 1/1, 014 01 Bytča
00321192
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahraničnej
baiikyvSR

SK43 7500 0000 0040 1320 6559
Bc. Miroslav Minárčik, primátor

(prijímateľ a poskytovateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)

V súlade s člá~kom VI bod 6.7 Zmluvy o poskytnutí finančnÓho príspevku na financovanie
sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa ~ 71 ods. 6 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, Reg. č. 6764/2017-M_ORF,
uzatvorenej dňa 22.2.2017 (ďalej len ako „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení
tohto Dodatku č. I k zmluve (ďalej len ako „Dodatok“).
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I.
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena článicu II bodu 2.8 zmluvy, a to nasledovne:

Původně znenie článku II bodu 2.8 sa ruší a nabrádza novým znením:
„2.8 Prijímateľ, ak je poskytovateľom sociálnej služby v dennom stacionári uvedenom v

prílohe Č. 1 tejto zmluvy, je povinný plnit‘ požiadavky na vnútomé prostredie,
priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích
zariadení, ustanovených platnou a účinnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictva SR
Č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútomé prostredie budov a o
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v
znení vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z. z.“

„.

Závcrečné ustanovenja

1. Všetky ostatně ustanovenia zmluv)‘, ktoré neboli týmto Dodatlcom dotknuté, zostávajú
nezmenené v platnom původnom znení.

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dva
rovnopisy a prijímateľ obdrží jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli
a že tento dodatok uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej
vůle, že nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave,~ V ..‘~Ý ‚ dňa .1 05- 20)7

odtlačok pečiatky odtlačok pečiatky

Za prijfmateľa:

Bc. Miroslav Minárčik /
primátor

Za poskytovateľa:

Ing. Jo~4tVančo,
vedúci služ&bného úradu
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