
Dodatok č. 1

k Zmluve č. ZS 2018/67/KC

O poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 
v nadväznosti na § SOpísm. h) bod 2, § 80 písm. 1), § 75 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. 

sociálnych službách v znení neskorších-predpisov

Zmluvné strany:

so sídlom: 
zastúpené:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
(ďalej len Mesto)

Neverejný poskytovateľ: 
so sídlom: 
v zastúpení:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33, Žarnovica 
Kamilom Dankom, primátorom mesta 
00321117 
2021111543
SK7202000000000014824422

OPATRIME VAS n.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
Alexandra Šmausová 
50001868 
2120131596
SK61 0200 0000 0035 7315 5257

(ďalej len Poskytovateľ) uzatvárajú túto zmluvu:

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 ku zmluve č. ZS2018/67/KC o poskytovaní 
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 
SOpísm. h) bod 2, § 80 písm. 1 ), § 75 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov uzatvorenej dňa 27.4.2018.

1. Článok II. Čas plnenia, po vzájomnej dohode znie nasledovne:

II.
Čas plnenia

Platnosť zmluvy sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní do 28.9.2018 s možnosťou predĺženia 
dohodnutej doby dodatkom k tejto zmluve, uzavretým pred uplynutím dohodnutej doby.

2.
3.

4.

5.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Žarnovica najskôr 
dňom 1.8.2018.
Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre Mesto a l  
vyhotovenie pre Poskytovateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli. Dodatok 
nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a jeho autentickosť 
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Žarnovici dňa M -

primátor mesta Zarnovic

V Žarnovici dňa

opatr ím e  VAS n
Hviezdosíavova 3 
971 01 Prievidza 

IČO: 50001868-,0iči
Alexandra Smd
OPATRÍME VAS n


