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                                  číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č.134/2021/OS 
 
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR 
SR 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 a § 51 Občianskeho zákonníka  (ďalej len zmluva) 

 

 

čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Poskytovateľ finančného príspevku :                Prešovský samosprávny kraj 
    (ďalej aj „PSK“) 
sídlo:       Námestie mieru 2, Prešov 
štatutárny orgán:                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
  predseda 
IČO:       37870475 
DIČ:       2021626332 
bankové spojenie:                                                     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                                   SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
2. Neverejný poskytovateľ:                                     Gréckokatolícka charita Prešov  
sídlo:                                      Hlavná 2943/2, 080 01 Prešov 
štatutárny zástupca:  PhDr. Peter Valiček                 
IČO: 35514388                          
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.    
číslo účtu: SK40 7500 0000 0040 0842 5968         
číslo registrácie PSK:     7      
 
 uzatvárajú:   
 
v zmysle čl. XI. ods.5 Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona 
NR SR 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 a § 51 
Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 23.02.2021 zapísanej v Centrálnom registri 
zmlúv Ú PSK pod č.267/2021/OS  tento Dodatok č.1: 
 
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej  služby   
neverejnému poskytovateľovi  sociálnej služby  v zmysle zákona  NR  SR 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 a § 51 Občianskeho zákonníka 
(ďalej len zmluva) zo dňa 23.02.2021 zapísaná v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod 
č.267/2021/OS   sa mení takto:  
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AA//..  ččll..  IIVV..  MMIIEESSTTOO  AA  ČČAASS  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNIIAA  SSOOCCIIÁÁLLNNEEJJ  SSLLUUŽŽBBYY  sa v bod 1 písm. 
e) pôvodný text nahrádza textom v znení:“   

e) Sociálne centrum Svidník, Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník  do 17.8.2021; od 18.8.2021 
Centrálna 849/33, 089 01 Svidník  

 

B/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

C/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.  

D/ Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke PSK. 

E/ Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby v zmysle zákona NR SR 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 a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 23.02.2021 zapísanej 
v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod číslom 267/2021/OS. 
 
V Prešove, dňa  13.09.2021   V Prešove, dňa 02.09.2021 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  v.r.        v.r.  
         
   

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda PSK 

 PhDr. Peter Valiček 
štatutárny zástupca 

   
 
                 
 
  
Tento Dodatok č.1 bol zverejnený dňa:   17.09.2021 

 

Tento Dodatok č.1 nadobudol účinnosť dňa:    18.09.2021 
 
  
 
 


