
Dodatok č. 1/2022 
 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby  

 
zo dňa 30.11.2021 uzatvorenej na základe ustanovenia § 80 písm. h) 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 platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

1.  Obec Spišská Teplica  
Obrancov mieru 454 
059 34  Spišská Teplica  
IČO: 00326534 
Bankový dom: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK680900000005117953713 
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce  

 
 (ďalej len „Obec“) 

a 
 

2. Spišská katolícka charita  
Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 35514221       DIČ: 2020720966 
Subjekt evidovaný v registri cirkevných organizácií MK SR 
Bankový dom: VÚB, a. s. 
Číslo účtu: IBAN SK2802000000000029634592 
VS: 1005300 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Pavol Vilček – diecézny riaditeľ  

  
(ďalej len „Charita“) 

 
(ďalej len „dodatok“) 

 
            Článok I 

             Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného 
príspevku pri odkázanosti. 
 

Článok II 
Dodatok k zmluve 

 
A. Ustanovenie článku V ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v tomto znení: 

 
1. Celková výška finančných príspevkov, ktoré sa Obec zaväzuje poskytnúť Charite podľa tejto 

zmluvy na kalendárny rok 2022 za poskytnutie opatrovateľskej služby je 5 580,00 € (slovom: 
päťtisícpäťstoosemdesiat eur). Tieto príspevky sa použijú na úhradu ekonomicky 
oprávnených nákladov Charity pri poskytovaní opatrovateľskej služby s výnimkou úhrady 
pomernej časti miezd, ktoré sa budú hradiť z Projektu podpory opatrovateľskej služby (ďalej 
ako „Projekt“) a to počas trvania tohto projektu. Charita sa zaväzuje Obci, že finančné 
prostriedky poskytnuté Obcou sa nepoužijú na úhradu tých nákladov, ktorých financovanie 
prebieha z Projektu, t.j. úhradu pomernej časti miezd zamestnancov Charity. 
 



Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po  dni jej  zverejnenia na webovom sídle, resp. v Obchodnom vestníku. 
2. Obec sa zaväzuje v zmysle zákona č. 546/2010 zverejniť  uzatvorenie tohto dodatku na 

svojom webovom sídle, resp. v Obchodnom vestníku najneskôr do 30 dní odo dňa jeho 
uzatvorenia.  

3. Tento dodatok č. 1/2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorého súčasťou je 
aktualizovaná príloha č. 1 a v ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia 
ustanoveniami Zmluvy, jej prílohami a ďalšími dodatkami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami tohto 
dodatku od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

5. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho bez výhrad podpisujú. 

 
 
 
 

Spišská Teplica, dňa 06. decembra 2021                           Spišská Nová Ves, dňa 06. decembra 2021 
 
 

 
 
 
 

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

Ing. Radoslav Šeliga                                             PhDr. Ing. Pavol Vilček       

                 starosta obce                                                                                       diecézny  riaditeľ 


