Dodatok č. 2-2019

k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010 uzatvorenej na základe ustanovenia § 8 ods. 8
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 platnom znení (ďalej len „Zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

Obec Zázrivá
Zázrivá Stred č. 409, 027 05 Zázrivá
IČO:
00315010
DIČ:
2020561906
Bankový dom: VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:
17627432/0200
Štatutárny zástupca: JUDr. Matúš Mních - starosta
(ďalej len „Obec") a

2.

Spišská katolícka charita
Slovenská 1765/30, 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
Bankový dom: VÚB, a. s.
Číslo účtu:
29634592/0200
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček - diecézny riaditeľ
(ďalej len „Charita")
(ďalej len „dodatok")
Článok I
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok odkázanosti na rok 2019.
Článok II
Dodatok k zmluve
A. Ustanovenie článku V ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v tomto znení:
1.

Celková výška finančných príspevkov, ktoré sa Obec zaväzuje poskytnúť Charite podľa tejto zmluvy na kalendárny
rok 2019 za poskytnutie opatrovateľskej služby je 29 020,68 € (slovom: Dvdsaťdeväť tisíc dvadsať EUR
šesťdesiatosem centov).

B. Ustanovenie článku V ods. 3 Zmluvy sa doplna nasledovne:
3.

Suma uvedená v odseku 1 tohto článku pozostáva z príspevkov pri odkázanosti a príspevkov na prevádzku vo
výške a štruktúre špecifikovanej v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Obsahom prílohy č. 1
zmluvy je rovnako zoznam osôb, ktorým bude Charita poskytovať opatrovateľskú službu spolu s určením stupňa
odkázanosti daných osôb pokiaľ týmto osobám bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti príslušnou obcou.
Obsahom prílohy č. 1 sú aj predpokladané ekonomické oprávnené náklady Charity na vykonávanie odborných,
obslužných a ďalších činností pri poskytovaní opatrovateľskej služby.

C. Do článku V zmluvy sa vkladá nový odsek 6 v tomto znení:
6.

Pri uzavretí každého dodatku k tejto Zmluve, obsahom ktorého bude úprava výšky finančných príspevkov Obce
podľa odseku 1 tohto článku, sa vyhotoví nové aktuálne znenie prílohy č. 1.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Platnosť a účinnosť nadobúda tento dodatok dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento Dodatok č. 2-2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 29.12.2010 a v ostatnom sa práva a povinnosti
zmluvných strán riadia ustanoveniami Zmluvy, jej prílohami a ďalšími dodatkami.
Zmluvné strany sa dohodli že ich vzájomné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami tohto dodatku od 19.03.
2019.
Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho bez výhrad
podpisujú.

