DODATOK č. 1
k zmluve č. OSV/12/2012
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Strediska osobnej hygieny
uzavretý podľa článku II ods. 1 písm. b)zmluvy č. OSV/12/2012 (ďalej len „dodatok“)
a
medzi zmluvnými stranami:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpený:
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom hlavného mesta
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
č. účtu:
25829413/7500
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
(ďalej len „hlavné mesto“)

2. Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez
domova v SR
so sídlom:
Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava
zastúpené:
Adriánom Gschwengom, predsedom
IČO:
0031781373
DIČ:
2021349638
č. účtu:
2927838625/1100
banka:
Tatrabanka, a.s.
(ďalej len „neverejný poskytovateľ“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
I.
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je určenie celkovej výšky finančného príspevku a podmienok jeho
doplatenia neverejnému poskytovateľovi.
II.
Výška finančného príspevku a podmienky jeho doplatenia
1. Celková výška finančného príspevku určeného pre neverejného poskytovateľa je 21.000,- Eur
(slovom: dvadsaťjedentisíc eur).
2. Preddavok vo výške 4.000,- Eur (slovom: štyritisíc eur) uhradilo hlavné mesto neverejnému
poskytovateľovi v zmysle čl. II ods. 1 písm. a) zmluvy č. OSV/12/2012 na účet číslo:
2927838625/1100 dňa 7. januára 2013.
3. Zvyšok finančných prostriedkov vo výške 17.000,- Eur (slovom: sedemnásťtisíc eur) sa hlavné
mesto zaväzuje poukázať neverejnému poskytovateľovi na účet číslo: 2927838625/1100 v dvoch
splátkach nasledovne:

a) finančný príspevok vo výške 11.000,- Eur (slovom: jedenásťtisíc eur) v termíne
najneskôr do 10. apríla 2013,
b) finančný príspevok vo výške 6.000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur) v termíne najneskôr do
10. augusta 2013.

4. Finančný príspevok je určený na zabezpečenie základnej osobnej hygieny pre priemerne 16,57
osôb denne.
III.
Výpočet výšky finančného príspevku
Finančný príspevok na prevádzku podľa zákona o sociálnych službách
A. Štandardné výdavky hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
B. Štandardné príjmy hlavného mesta na 1 deň/fyzická osoba
Priemerný finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
C.
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na 1 deň/fyzická osoba
Výška finančného príspevku na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
Finančný príspevok na prevádzku podľa zmluvy
A. Finančný príspevok na prevádzku na 1 deň/fyzická osoba
B. Počet dní od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
C. Celkový objednaný počet miest pre fyzické osoby na 1 deň
Schválený finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

3,52 €
0,00 €
neurčuje sa
3,52 €

3,52 €
365 dní
16,57 FO
21.000,00 €

IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.

2.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, z toho tri (3)
vyhotovenia obdrží hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia neverejný poskytovateľ.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok nebol
uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a platnosť dodatku
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 15. marec 2013

V Bratislave, dňa 15. marec 2013

Za hlavné mesto:

Za neverejného poskytovateľa:

v. r.
....................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

v. r.
................................................
Adrián Gschweng
predseda
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