
Dodatok č. 1/2021 

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár 

poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021 č. 01/2021/2050004 (ďalej len „Zmluva") medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

l.Obec Lendak 

Kostolná 14, 059 07 Lendak 

IČO:00326321 DIČ:2020697206 

Bankový dom: Dexia banka a.s 

Číslo účtu: 164178600/5600 

Štatutárny zástupca: Pavel Hudaček - starosta 

(ďalej len „Obec") 

a 

1. 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: Slovenská sporiteľňa a. s. 

Číslo účtu: 5139100869/0900 

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

(ďalej len „Charita") 

(ďalej len „dodatok") 

Článok I 

Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava výšky finančného príspevku na bežné výdavky spojené s 

poskytovaním sociálnej služby v dennom stacionári v Dome Charitas Panny Márie Matky Ustavičnej 

Pomoci, Kostolná 51, 059 07 Lendak. 

Článok II 

Poskytnutie a čerpanie príspevku 

A. Ustanovenie článku II. ods. 4 Zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v tomto znení: 

1. Obec poskytne z rozpočtu obce na rok 2020 finančný príspevok v celkovej výške 4 863,64 € (slovom: 

štyritisícosemstošesťdesiattri eur, šesťdesiatštyri centov) na úhradu bežných nákladov vzniknutých v 

období od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

B. Ustanovenie článku II. ods. 5 Zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v tomto znení: 

1. Finančný príspevok bude SpKCH poukazovaný zálohovo štvrťročne: I. štvrťrok 1 333,71 € (slovom 

tisíctristotridsaťtri eur a sedemdesiatjeden centov), II. štvrťrok 1 243,57 € (slovom  



tisícdvestoštyridsaťtri eur päťdesiatsedem centov), III. a IV. štvrťrok 1143,18 € slovom 

tisícstoštyridsaťtri eur osemnásť centov). 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

1. Platnosť a účinnosť nadobúda tento dodatok dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Tento dodatok č. 1/2021 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a v ostatnom sa práva a povinnosti 

zmluvných strán riadia ustanoveniami Zmluvy, jej prílohami a ďalšími dodatkami. 

3. Zmluvné strany sa dohodli že ich vzájomné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami tohto dodatku 

od 19.05.2021 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho bez výhrad podpisujú. 

 
  

 

 

 
.............................................                                  ........................................... 
         Pavel Hudaček                                                  PhDr. Ing. Pavol Vilček 
             starosta                                                               diecézny riaditeľ 

Lendak, dňa: 19.05.2021 Spišská Nová Ves, dňa: 19.05.2021 


