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číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 93/2017 
 
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 „PSK“) 
sídlo:       Námestie mieru 2, Prešov 
štatutárny orgán:                                                    MUDr. Peter Chudík, predseda 
osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy 
na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014            MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda PSK 
IČO:       37870475 
DIČ:       2021626332 
bankové spojenie:                                                     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                                  SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
2. Neverejný poskytovateľ :              Krajské centrum ANEPS Prešov           
sídlo:        Požiarnická 17, 080 01 Prešov  
štatutárny zástupca:                                                   Jozef Váhovský 
IČO:                                       423 457 31  
bankové spojenie:           OTP Banka Slovenska a.s.        
číslo účtu:                 SK37 5200 0000 0000 1016 8288            
číslo registrácie PSK:     418                                                                        
 
 
uzatvárajú :    
 
 
v zmysle čl. XII. 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 31.3.2017 zapísanej v registri zmlúv Ú 
PSK pod č.167/2017/ORSZ  tento Dodatok č.1: 
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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 31.3.2017 zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod č.167/2017/ORSZ   
sa   čl. I. mení takto:  
 
 
A/ čl.I.    ZMLUVNÉ STRANY     znie takto: 
 
 
1. Poskytovateľ finančného príspevku :                Prešovský samosprávny kraj 
    (ďalej „PSK“) 
sídlo:       Námestie mieru 2, Prešov 
štatutárny orgán:                                                    MUDr. Peter Chudík, predseda 
osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy 
na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014            MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda PSK 
IČO:       37870475 
DIČ:       2021626332 
bankové spojenie:                                                     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                                                                  SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
2. Neverejný poskytovateľ :              Krajské centrum ANEPS Prešov           
sídlo:        Požiarnická 17, 080 01 Prešov  
štatutárny zástupca:                                                   Jozef Váhovský 
IČO:                                       423 457 31  
bankové spojenie:           OTP Banka Slovenska a.s.        
číslo účtu:                 SK37 5200 0000 0000 1731 5965            
číslo registrácie PSK:     418                                                                        
 
 
 
B/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 
 

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

D/ Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 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 
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zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 31.3.2017 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 167/2017/ORSZ. 
 
 
 
 
V Prešove, dňa 13.4.2017                      V Prešove, dňa 13.4.2017 
 
 
 
 
 
                      v. r.                                                                                    v. r. 
 
 
 
 
...........................................................                                ........................................................... 
          MUDr. Peter Obrimčák                    Jozef Váhovský  
              podpredseda PSK           štatutárny zástupca 
(na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014) 
  
  
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa                    13.4.2017   
   
         
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa            14.4.2017    
 
 
 
 


