
Dodatok č. 2/2022/BSK 
 

k Zmluve č. 5/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku podľa § 77 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 neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb 

  
 

 
Zmluvné strany 
 
Poskytovateľ príspevku: Trnavský samosprávny kraj 
sídlo:    Starohájska 10, PSČ 917 01 Trnava 
v zastúpení:   Mgr. Jozefom Viskupičom,  predsedom 
 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu: IBAN  SK18 8180 0000 0070 0050 1106 
IČO:    37836901 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „TTSK“)  
 
 
 
Poberateľ príspevku: CLAUDIANUM n. o.,  
sídlo:    Štúrova 2386/34B, 900 01 Modra 
v zastúpení:   JUDr. Luciou Zákopčanovou, riaditeľkou 
     
bankové spojenie:  Tatra banka, a. s., Bratislava    
číslo účtu: IBAN  SK09 1100 0000 0029 2386 1545   
IČO:    37925016 
(ďalej len „poberateľ“) 
 

 
sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 5/2022/BSK zo dňa 
22.2.2022 v znení Dodatku č. 1/2022/BSK zo dňa 19.4.2022 (ďalej len „zmluva“) 
v nasledovnom znení: 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V nadväznosti na zmenu 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 ako „zákon o sociálnych službách“) 
zákonom č. 484/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022, prišlo k zmene postupu pri 
výpočte výšky finančného príspevku na rok 2022 pre poberateľa oproti 
predchádzajúcemu obdobiu, v dôsledku čoho výška  finančného príspevku pre 
poberateľa na rok 2022 vypočítaná podľa § 77 ods. 2 zákona o sociálnych službách 
v aktuálne platnom znení na počet prijímateľov sociálnej služby u poberateľa 
aktuálny ku dňu 30.06.2022 predstavuje sumu   1 714  € (slovom  tisícsedemsto-
štrnásť  eur).     

 



 
2. Vzhľadom na  

a) reálne účelne vynaložené výdavky poberateľa na poskytovanie sociálnej služby 
v rehabilitačnom stredisku v predchádzajúcom roku, ktoré poberateľ predložil 
poskytovateľovi v rámci vyúčtovania finančného príspevku za predchádzajúci rok 
ako výdavky poberateľa na poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom 
stredisku od začiatku roka 2022  a 

b) kompetenciu poskytovateľa v súlade s § 8 ods. 1 a § 81 písm. d) zákona 
o sociálnych službách zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby 
v rehabilitačnom stredisku a jej dostupnosť pre fyzické osoby, ktoré sú na takúto 
službu odkázané, ako i v súlade s  § 8 ods. 1 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že 
poskytovateľ poskytne poberateľovi finančný príspevok na rok 2022 na občanov 
– prijímateľov sociálnej služby podľa Prílohy č. 3 v celkovej výške:  4 046 € 
(slovom štyritisícštyridsaťšesť  eur).  

 
3. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy tak ako 

je uvedené ďalej v tomto dodatku. 
 

 
 
 

II. 
Predmet dodatku 

 
 

1. V súlade s čl. I. bod 1.4 zmluvy sa mení Príloha č. 3 zmluvy „Menný zoznam 
občanov“, ktorá sa nahrádza  novou Prílohou č. 3 „Menný zoznam občanov“, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 

 
2. V nadväznosti na zmenu podľa bodu 1 tohto ako i v súlade s čl. I bod 1.4 zmluvy 

a čl. I. bod 2 tohto dodatku sa mení bod 1.3 v čl. I zmluvy, ktorého nové znenie je 
nasledovné: 

 
„1.3  
Finančný príspevok na rok 2022 sa poskytuje v sume 4 046 € (slovom štyri-
tisícštyridsaťšesť  eur).  
 
Finančný príspevok sa použije v súlade s §13 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon                      
č. 583/2004 Z. z.) a §72 ods. 5 zákona o sociálnych službách na úhradu 
bežných výdavkov, ktoré nevyhnutne súvisia s poskytovaním sociálnej 
služby v rehabilitačnom stredisku.“ 
 

 
 
 
 



 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
3. Dodatok nadobúda účinnosť  dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle    

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
4. Tento dodatok bol vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ  obdrží 

dve vyhotovenia a poberateľ jedno vyhotovenie. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa   

s ich vôľou a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
 
 
 11.8.2022 
V Trnave dňa .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

                v. r.        v. r.    
       
 
 
 
   JUDr. Lucia Zákopčanová                 Mgr. Jozef Viskupič 
                riaditeľka                                                              predseda 
          CLAUDIANUM n. o                  Trnavský samosprávny kraj 
                    Modra 
 

 



Príloha č. 3 

 
Menný zoznam občanov   

  

CLAUDIANUM n. o.,  Modra 

 

RS 

 
Priezvisko  a meno  Trvalý pobyt     Prevádzka 
          1o/1m v € = 562 
       
1. Glasová Miriam  Cífer, Záhradná  27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


