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Dodatok č. 1 k Zmluve č. 119/2018/ORSZ  
 

číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 160/2018 
 

o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  v zmysle zákona NR SR 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a     
§ 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) 

 

 

 

 

čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Poskytovateľ finančného príspevku: Prešovský samosprávny kraj 
   (ďalej poskytovateľ) 
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 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. Príjemca finančného príspevku:                     Inštitút Krista Veľkňaza                       

(ďalej príjemca)                                        
sídlo:                                                                       Žakovce 30, 059 73 Žakovce 
štatutárny zástupca:                                                PhDr. Ing. Pavol Vilček  
                                                                                Mgr. Peter Vilček    
IČO:                                                                        17066123                            
bankové spojenie:                                                   Prima banka Slovensko, a. s. 
číslo účtu:                                                               SK02 3100 0000 0043 1000 5702 
 
uzatvárajú:                   
 
na základe čl. XIII. bod 5, čl. VII. bod 1 písm. c)  Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a  § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) s prihliadnutím na Všeobecne záväzné 
nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 63/2018, ktorým sa mení VZN PSK č. 
20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015  
tento Dodatok č. 1: 
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Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)  zo 
dňa  27.03.2018 zapísaná v registri zmlúv Ú PSK č. 119/2018/ORSZ  sa v čl. VI., čl. VII. bod 
1 mení takto: 
 
 
 
A/  čl. VI.   VÝŠKA  FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU sa mení takto: 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou poskytovateľ  poskytne finančný príspevok pre 
10 občanov v resocializačnom stredisku Dom Božského Srdca Ježišovho v Žakovciach a 
pre 5 občanov v resocializačnom stredisku Dom Božieho Milosrdenstva v Ľubici,  na rok 
2018 vo výške 130 624,65 € (slovom: Stotridsaťtisícšesťstodvadsaťštyri eur a šesťdesiatpäť 
centov). 
 
 
 
B/ čl. VII.  SPÔSOB POSKYTNUTIA, VYÚ ČTOVANIA A VRÁTENIA 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

1. Spôsob poskytnutia finančného príspevku 

a) Poskytovateľ poukáže príjemcovi finančný príspevok v mesačných splátkach v období 
od 01.01.2018 do 31.05.2018 vo výške 6 875,00 € s lehotou splatnosti do posledného 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

b) Finančný príspevok na mesiac január, február, marec 2018 poskytovateľ poukáže 
v termíne do 31. marca 2018 vo výške 20 625,00 €. 

c) Poskytovateľ poukáže príjemcovi odo dňa účinnosti tohto dodatku finančný príspevok 
v mesačných splátkach vo výške 13 749,95 € do 31.12.2018 s lehotou splatnosti do 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

d) Ukazovateľom pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude 
vyúčtovaný za rok 2018 (resp. k termínu určenom odborom sociálnych vecí a rodiny)  
je skutočný prepočítaný počet občanov v resocializačnom stredisku. Finančný 
príspevok sa poskytne príjemcovi aj vtedy, ak sa výkon opatrení nevykonáva pre 
občana najviac 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu neuzatvorenia 
zmluvy  alebo neprítomnosti občana, ak zmluva bola uzatvorená. 

e) V prípade, ak dôjde k zmene v čl. IV. tejto zmluvy (t.j. v počte osôb v resocializačnom 
stredisku), alebo k zmene VZN, výška finančného príspevku pre rok 2018 bude 
upravená samostatným dodatkom.  

  
 
C/  text „odbor sociálny“ sa v celom texte zmluvy nahrádza textom ,,odbor sociálnych vecí 
a rodiny“. 
 

 

D/ Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
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E/ Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých neverejný poskytovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie.  
 

 
F/ Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK. 
 

 
G/ Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva) zo dňa 27.03.2018 zapísanej v registri 
zmlúv Ú PSK pod číslom 119/2018/ORSZ. 
 
 
 
 
 
V Prešove, dňa 25.06.2018                                             V Žakovciach, dňa 21.06.2018   
 
 
 
 
 
                       v. r.                                                                                      v. r.  
 
 
 
............................................................                                ........................................................... 
    PaedDr. Milan Majerský, PhD.              Mgr. Peter Vilček 
                predseda PSK                                                                    štatutárny zástupca         
 
 

 
 
 
 
 

Tento dodatok bol zverejnený dňa          26.06.2018     
  
 
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa   27.06.2018  


