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DODATOK č. 1 
 

k zmluve č. 1/2/2023 

 
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. 1/2/2023“) 

 

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. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 

právna forma:                                  Cirkevná organizácia registrovaná podľa zákona č. 

308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery 

a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení 

neskorších predpisov 

Sídlo:      Nám. Jána Pavla II., č. 1012/7, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.,  štatutárny 

zástupca 

Oprávnený na podpísanie zmluvy: Ing. Mgr. Martin Štofko, splnomocnenec 

Na základe plnej moci zo dňa: 05.12.2022 

IČO:      35 593 008 

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

Číslo účtu:     SK2402000000002830826951 

 

(ďalej len „prijímateľ FP“) 
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Zmluvné strany sa dohodli, že sa týmto dodatkom č. 1 k zmluve č. 1/2/2023 menia  

ustanovenia jej odsekov takto: 

 

- ruší sa pôvodné znenie odseku 2.4 a nahrádza sa novým znením takto: 

„Finančný príspevok na prevádzku bude prijímateľovi FP poskytovaný na základe Predbežnej 

objednávky poskytovateľa FP pod CS 8663/2022, CZ 45721/2022 a CS 3269/2023, CZ 

2413/2023 v súlade s § 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách.“ 

 

- ruší sa pôvodné znenie odseku 4.1 a nahrádza sa novým znením takto: 

- „Poskytovateľ FP poskytne prijímateľovi FP FPP na obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 pre 

12 prijímateľov sociálnej služby. Na obdobie od 01.02.2023 do 31.12.2023 poskytne 

poskytovateľ FP prijímateľovi FP FPP pre 14 prijímateľov sociálnej služby.“ 

 

- ruší sa pôvodné znenie odseku 4.2 a nahrádza sa novým znením takto: 

„Poskytovateľ FP poskytne prijímateľovi FP na obdobie podľa odseku 4.1 FPP v upravenej 

výške 91 391,10 EUR.“ 

 

 Ostatné ustanovenia zmluvy č. 1/2/2023 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

Tento dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2/2023 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. 1/2/2023 vyhlasujú, že dodatok č. 1 k zmluve č. 

1/2/2023 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. 1/2/2023 vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Nitre  ........20.01.2023.......                                  V Nitre ......01.02.2023................ 

   za prijímateľa FP:                                                  za poskytovateľa FP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ing. Mgr. Martin Štofko, v.r. Ing. Branislav Becík, PhD., v.r. 

  splnomocnenec predseda 

 Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 

 

 


