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DODATOK č. 1 
 

k zmluve č. 50/2023 

 
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 

 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a  § 81 písm. h) bod 1  zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 1 k zmluve č. 50/2023“) 

 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1      Nitriansky samosprávny kraj 

Sídlo:                                              Nitra, Rázusova 2A, 949 01 

Zastúpený:                                        Ing. Branislavom Becíkom, PhD., 

     predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja 

IČO:                                                  37861298 

Bankové spojenie:                            Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                        SK6481800000007000315493 

 

(ďalej len „poskytovateľ FP“) 

 

a 

 

1.2                                                   Diecézna charita Nitra 

právna forma:                                  cirkevná organizácia 

akreditácia:    MPSVR SR č.7786/2021-M_OHKSSAA 

Sídlo:      Samova 1679/4, 950 50 Nitra 

Zastúpený:    Ing. Mgr. Jurajom Barátom, štatutárnym zástupcom 

IČO:      35 602 406  

Bankové spojenie:    VÚB, a. s., pob. Nitra   

Číslo účtu:     SK50 0200 0000 0047 2874 8853 

 

Zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Nitrianskym samosprávnym 

krajom pod č. 10, zo dňa 07.02.2022. 

 

(ďalej len „prijímateľ FP“) 

 

 



2 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa týmto dodatkom č. 1 k zmluve č. 50/2023 mení 

ustanovenie jej odseku 1.2 tak, ako je uvedené v odseku 1.2 tohto dodatku č. 1 (mení 

sa číslo účtu prijímateľa finančného príspevku.) 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa týmto dodatkom č. 1 k zmluve č. 50/2023 mení 

ustanovenie jej odseku takto: 

 

 

- ruší sa pôvodné znenie odseku 4.3 a nahrádza sa novým znením takto: 

„Poskytovateľ FP sa zaväzuje poukázať prijímateľovi FP FPP na samostatný účet vedený  

VÚB, a. s., pob. Nitra, číslo účtu: SK50 0200 0000 0047 2874 8853 mesačne, 

preddavkovo, spravidla do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Prvý preddavok (za obdobie 

január, február a marec 2023) vyplatí poskytovateľ FP prijímateľovi FP v súlade s § 78 

ods. 1 zákona o sociálnych službách do 28.02.2023.“ 

 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 50/2023 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

Tento dodatok č. 1 k zmluve č. 50/2023 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Zmluvné strany dodatku č. 1 k zmluve č. 50/2023 vyhlasujú, že dodatok č. 1 k zmluve č. 

50/2023 uzatvorili na základe slobodnej vôle, tento nebol uzatvorený v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu dodatok č. 1 k zmluve č. 50/2023 vlastnoručne podpisujú. 

 

 

        V Nitre    ..25.01.2023.........                                   V Nitre dňa ..01.02.2023............ 

                          za prijímateľa FP:                                                 za poskytovateľa FP: 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

..................................................................... ............................................................ 

Ing. Mgr. Juraj Barát, v.r. Ing. Branislav Becík, PhD., v.r.  

štatutárny zástupca predseda  

 Nitrianskeho samosprávneho kraja  

 


