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D O D A T O K   č.  1 
 

k zmluve zo dňa 18.12.2019 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 Likavka 
034 95 Likavka 815     
IČO: 00315362      DIČ:2020589582 
Bankový dom: Prima banka, a. s. 
Číslo účtu: SK88 5600 0000 0083 3872 0001 
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Javorka – starosta 

  

(ďalej len „Obec“) 
a 

2. Spišská katolícka charita  
Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 35514221       DIČ: 2020720966 
Subjekt evidovaný v registri cirkevných organizácií Ministerstva kultúry SR 
Bankový dom: SLSP, a. s. 
Číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 3910 0869 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček – diecézny riaditeľ  

  

(ďalej len „SpKCH“) 
Čl. I 

 
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Čl. II. bod 4 a Čl. V. bod 2 zmluvy tento dodatok: 
 

1. Čl. II. bod 3 znie: 
„ Obec sa zaväzuje SpKCH za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 poskytnúť finančný príspevok na 
prevádzku v dennom stacionári: Dom Charitas sv. Marty, 034 81 Lisková č. 35, vo výške 2 233,23 €. 

2. Čl. II. bod 5 znie: 
Finančný príspevok bude SpKCH poukazovaný zálohovo mesačne: od 1.1.2020 do 31.3.2020 vo výške 
181,29 € (slovom: jednostoosemdesiatjeden eur dvadsaťdeväť centov) a od 1.4.2020 do 31.12. 2020 
vo výške 187,71 € (slovom jednostoosemdesiatsedem eur sedemdesiatjeden centov),  na číslo účtu 
SK90 0900 0000 0051 3910 0869. 

 

Čl. II 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Obcou. 

2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy 
3. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise oboma zmluvnými stranami 

tri jej vyhotovenia obdrží Obec a dve SpKCH. 
5. Zmluvné strany svojim podpisom tohto dodatku potvrdzujú, že dodatok 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. 

 
 

Likavka, ...............................                                                Spišská Nová Ves, ....................... 
 
 
 
 _______________________      __________________________ 
      Ing. Marián Javorka              PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček 

          starosta                                             diecézny riaditeľ 


