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číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 119/2017 
 
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 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:                                                    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:                                     Inštitút Krista Veľkňaza  
sídlo:                                      059 73 Žakovce 30 
štatutárny zástupca:  PhDr. Ing. Pavol Vilček 
 Mgr. Peter Vil ček                 
IČO: 17066123                          
bankové spojenie: Ľudová banka, a.s..    
číslo účtu: SK02 3100 0000 0043 1000 5702         
číslo registrácie PSK:     9                  
uzatvárajú:   
v zmysle čl.VI. bod 2. a čl. XII. ods.5  Zmluvy 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 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 23.1.2017 zapísanej v registri zmlúv Ú PSK pod č.23/2017/ORSZ  v znení 
Dodatku č.1 zo dňa 31.3.2017 tento Dodatok č.2: 
 
Zmluva 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  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 
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Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 23.1.2017 zapísanej v registri zmlúv Ú 
PSK pod č.23/2017/ORSZ   v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.3.2017 sa   čl. V. bod 1., čl.  VI. 
mení takto:  
 

A/ č. V.  MIESTO  A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  znie takto: 

1. Neverejný poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa článku III. 
v mieste nižšie dohodnutom:  
a)  Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, 059 73 Žakovce č.198 
b)  Dom Márie Magdalény, 059 73 Žakovce č.217 a č.218 - do 30.06.2017 
c)  Dom Márie Magdalény, 059 73 Žakovce č.7 a č.8  
d)  Dom Božieho Milosrdenstva, Vrbovská 1447/17, 059 71 Ľubica  
e) Dom Božského srdca Ježišovho, 059 73 Žakovce č.30 

 
B/ v  čl. VI. bod. 4.2. písm.h) sa vypúšťa. 
  
C/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

D/ Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie.  
 
E/ Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK. 
 
F/ Tento Dodatok č.2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a 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 23.1.2017 zapísanej 
v registri zmlúv Ú PSK pod číslom 23/2017/ORSZ v znení Dodatku č.1 zo dňa 31.3.2017. 
 
 
 
V Prešove, dňa 16.08.2017                                              V Prešove, dňa 31.07.2017  
 
                   
                     v. r.                                                                                            v. r. 
    
                                                                                                                                                 
............................................................                                ........................................................... 
          MUDr. Peter Obrimčák             Mgr. Peter Vilček 
               podpredseda PSK                štatutárny zástupca        
(na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014)  
    
                                                                                             
Tento dodatok bol zverejnený dňa            16.08.2017     
       
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa      17.08.2017 


