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číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok  177/2021 

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:    Detský klub zdravotne postihnutých   

detí a mládeže v Košiciach 

sídlo: Ťahanovské riadky č. 23, 040 01 Košice 

štatutárny zástupca: Ing. Dagmar Kozáková  

IČO: 31986901

bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa a. s.  

číslo účtu:    SK78 0900 0000 0001 0925 4258        

register KSK   

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 01.03.2021 zapísanej v Centrálnom registri

zmlúv Ú PSK pod č.347/2021/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 01.03.2021 zapísaná v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod

č.347/2021/OS   sa mení takto:
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AA//..  čl. III. DRUH FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY A POČET 

PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  sa  bod 1  nahrádza novým textom, ktorý 

znie:  

1. PSK poskytne finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi na rok 2021 na 1 miesto pre prijímateľa sociálnej 

služby v rozsahu 4 hodín denne a na 1 miesto pre prijímateľa sociálnych služieb 

od 20.09.2021 v rozsahu 40 hodín týždenne v domove sociálnych služieb 

ambulantnou formou ktorý spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby 

v zmysle zákona o sociálnych službách, a pre ktorého PSK o poskytovanie tejto 

sociálnej služby písomne požiadal.  

 
  

BB//    čl. V.   VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU,  SPÔSOB  JEHO POSKYTOVANIA  

A VYÚČTOVANIA sa bod 1., bod 4., nahrádza novým textom, ktorý znie: 

1. PSK sa zaväzuje neverejnému poskytovateľovi  poskytnúť preddavkovo finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2021 na 1 miesto pre 

prijímateľa sociálnej služby  v rozsahu 4 hodín denne a na 1 miesto v rozsahu 40 

hodín týždenne od 20.09.2021 v domove sociálnych služieb ambulantnou formou vo 

výške  2 133,53 € (slovom: Dvetisícstotridsaťtrieur päťdesiattrieur). 

4. Spôsob poskytnutia finančného príspevku 

PSK poukáže neverejnému poskytovateľovi preddavkovo finančný príspevok na 

prevádzku vo výške jednej štvrtiny z celkovej výšky finančného príspevku na rok 

2021 v sume 339,36 € s lehotou splatnosti do 30.04., do 31.07., do 31.10.2021. Prvý 

preddavok finančného príspevku na prevádzku na 1. štvrťrok 2021 v sume 339,38 € 

PSK poukáže v súlade s § 78 ods. 1 zákona o sociálnych službách. Suma 776,07 Eur   

(pre prijímateľa sociálnej služby od 20.09.2021)  bude vyplatená jednorazovo do 15-

ich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.  

 

 

D/ Neverejný poskytovateľ môže finančný príspevok navýšený týmto dodatkom použiť na 

úhradu výdavkov súvisiacich s poskytovanou sociálnou službu pre 1 prijímateľa sociálnej 

služby v domove sociálnych služieb ambulantnou formou v rozsahu 40 hodín týždenne, ktoré 

vznikli od 20.09.2021 do dňa účinnosti tohto dodatku č. 1.  

 

E/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

F/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 

obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.  

 

G/ Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke PSK. 

 

H/ Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
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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 01.03.2021 zapísanej 

v Centrálnom registri zmlúv Ú PSK pod číslom 347/2021/OS. 

 

 

 

V Prešove, dňa 08.11.2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  v.r.                          

       

  

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

predseda PSK 

             
 

   

 

V Košiciach, dňa 26.10.2021 

                                       v.r.  

 

Ing. Dagmar Kozáková                

štatutárny zástupca 

    

 

 

Tento Dodatok č.1 bol zverejnený dňa:  11.11.2021    

 

Tento Dodatok č.1 nadobudol účinnosť dňa:    12.11.2021 
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