
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 
podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 30.11.2021 
(Kasa Július, narodený........., trvalo bytom: ..........., 976 61 Lučatín) 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:          OBEC LUČATÍN  
Sídlo:            Lučatín 40, 976 61 Lučatín 
Zástupca:                 Ing. Pavel Kováč 
IČO:           00313572 
DIČ:           2021121300 
Banka:           Prima Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu /IBAN/    SK3656000000001220930001 
 
ďalej len „objednávateľ“)  
 

a 

 

Poskytovateľ:              SENIORKA, n. o. 
Sídlo:   Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen 
Zástupca:             Mgr. Ing. Miroslav Mlynár, riaditeľ 
IČO:   45735603 
DIČ:   2023331464 
Banka:  Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK10 7500 0000 0040 1401 2932 
Registračný úrad:  Okresný úrad Banská Bystrica, OVVS/NO-6/2011 -register neziskových 
organizácií 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

Čl. II 
Predmet dodatku – zmeny a doplnky 

 
 

Čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľom 
 

bod 1. sa mení nasledovne: 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.03.2023 nasledovné finančné príspevky: 
vo výške 0,80 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní sociálnej služby 
pondelok až piatok v rozsahu 8 hodín denne (22 dní, t.j. 140,80 € mesačne), v kalendárnom mesiaci je 
finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 140,80 Eur 
mesačne. 
 
 



 
Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

bod 1. sa mení nasledovne: 

 

  Objednávateľ sa zaväzuje poukázať finančné príspevky na účet zriadený v Československej obchodnej 
banke, a. s. číslo účtu SK10 7500 0000 0040 1401 2932, najskôr odo dňa účinnosti zmluvy o 
poskytovaní finančných príspevkov. Finančné príspevky budú na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy poskytované vo výške maximálne 140,80 € mesačne a to vždy k 20. dňu v nasledujúcom 
mesiaci, na základe predloženého Výkazu a faktúry o poskytovanej sociálnej službe za predchádzajúci 
mesiac. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančné príspevky na úhradu nákladov súvisiacich s 
poskytovaním sociálnej služby žiadateľovi podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 77 ods. 8 a 9 tohto zákona. 

 
 
 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch výtlačkoch a nadobúda účinnosť dňom 01.03.2023. Ostatné 

ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
 
 
 V Lučatíne, dňa: 1.3.2023               Vo Zvolene, dňa: 1.3.2023 
 
 
 za objednávateľa:        za poskytovateľa: 
 
 
 
 …................................       …................................... 
    Ing. Pavel Kováč 
              Starosta Lučatín               Mgr. Ing. Miroslav Mlynár 


