DODATOK č.4
k Zmluva č. 01/2019
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
denný stacionár, poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
Zmluva č. 01/2019 – Dodat. č. 02/2020 – č. 03/2021
uzatvorená na základe ustanovenia § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení a ustanovenia § 51
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBEC LÚČKA
Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
IČO: 00595764DIČ: 2020777572
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SAK21 0900 0000 0051 7531 4442
Štatutárny zástupca : Mikuláš Mašlej – starosta
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. ANGELO, n.o.,
Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov
IČO: 50416723DIČ: 2120315483
(Prevádzka: Chmeľov 90, 082 15 Chmeľov)
Bankové spojenie: SLSP,a.s.,
IBAN: SK75 0900 0000 0051 5350 0498
Štatutárny zástupca: Jakub HARČÁR, - riaditeľ
(ďalej len „prijímateľ“)

Uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve č. 01 / 2019 o zmene dojednaných podmienok takto:
Čl. II
Poskytnutie a čerpanie príspevku
1. Mení sa v čl. II v bode 3 zmluvy:
1.1. Poskytovateľ poskytne z rozpočtu obce na rok 2022 finančný príspevok vo výške 10,00 €/občan
mesačne ( slovom: desať eur ) na úhradu bežných nákladov vzniknutých v období : od 01.01.2022 do
31.12.2022. v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, číslo: 52/13/2021 zo dňa 29.11.2021.
1.2 Finančný príspevok uvedený v bode 1.1. čl. II tohto dodatku č. 4 k Zmluve č. 01/2019 bude
prijímateľovi poukazovaný štvrťročne najneskôr do posledného dňa príslušného štvrťroka rozpočtového
roku 2022 na číslo účtu uvedené v tomto Dodatku č. 4 k Zmluve č. 01 / 2019
(IBAN: SK75 0900 0000 0051 5350 0498).

Čl. IV
Trvanie zmluvy
1. Mení sa v čl. IV v bode 1 zmluvy :
1.1. Tento Dodatok č. 4 k Zmluva č. 01/2019 sa uzatvára na dobu určitú s trvaním od
01.01.2022 - do 31.12.2022.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť k Zmluve č. 01/2019 zo dňa 24.01.2019 a jej dodatkov
č. 02/2020 – č. 03/2021 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení poskytovateľom.
2. Tento Dodatok č. 4 k Zmluva č. 01/2019 zo dňa 24.01.2019 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po
jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Lúčka, dňa: 10.01.2022
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Chmeľov, dňa: 10.01.2022

Za poskytovateľa :

Za prijímateľa :

.............................................................
Mikuláš Mašlej
starosta obce

.................................................................
Jozef Harčár
riaditeľ n.o.

