
Dodatok č. 1/2022/ANTIC

k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovatel’ finančného príspevku: 

(ďalej len „obec Ľubotice“)

Sídlo:
v

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt: 051/7480902

2. Neverejný poskytovatel’ sociálnej 

služby (ďalej len „poskytovateľ“) 

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt: 054/4793221

Obec Ľubotice

Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

00690538

2021302965

VÚB, a.s.

SK88 0200 0000 0000 2972 8572 

email: urad@lubotice.eu

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

Pod Papierňou 1662/71, 085 01 Bardejov

Ing. et Bc. Jaroslav Živčák, PhD.

generálny riaditeľ

42092426

2022853613

Tatra banka, a.s.

SK93 1100 0000 0026 2701 5686 

email: sdantic@sdantic.sk

uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2022/ANTIC

k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov pre:

prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti č. VI. 

meno a priezvisko:

mailto:urad@lubotice.eu
mailto:sdantic@sdantic.sk


adresa bydlisko: 

dátum narodenia: 

rodné číslo:

(ďalej len „prijímateľ“)

I.

1. Mení sa termín na poskytnutie finančného príspevku na čiastočné pokrytie nákladov 
spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov - Sociálny dom ANTIC, 
n.o., Bardejov pre obyvateľku s trvalým pobytom v obci Ľubotice, a to od 01.01.2022 do 
31.12.2022.

2. Mení sa poskytovanie finančného príspevku na čiastočné pokrytie nákladov spojených 
s poskytovaním sociálnej služby na rok 2022 v zmysle ČI. Ill ods. 1 zmluvy tak, že celková 
výška príspevku na rok 2022 je 912,50 € (slovom deväťstodvanásť eur a päťdesiat centov). 
Finančný príspevok sa bude poskytovať preddavkovo, a to raz za tri mesiace na účet č. SK93 
1100 0000 0026 2701 5686, Tatra banka, a.s.:

• Január - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €
• Február - 28 dní x 2,50 eur - 70,00 €
• Marec - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €

Spolu: 225,00 € (slovom dvestodvadsaťpäť eur)

• Apríl - 30 dní x 2,50 eur - 75,00 €
• Máj - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €
• Jún - 30 dní x 2,50 eur - 75,00 €

Spolu:
a päťdesiat centov)

227,50 € (slovom dvestodvadsaťsedem

• Júl - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €
• August - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €
• September - 30 dní x 2,50 eur - 75,00 €

Spolu: 230,00 € (slovom dvestotridsať eur)

• Október - 31 dní x 2,50 eur - 77,50 €
• November - 30 dní x 2,50 eur - 75,00 €
• December - 31 dní x 2, 50 eur - 77,50 €

Spolu: 230,00 € (slovom dvestotridsať eur)

3. V ČI. IV. ods. 2 písm. c) sa mení termín predkladania vyúčtovania poskytnutého finančného 
príspevku najneskôr do 31.marca 2023 s dokladmi hodnoverne preukazujúcimi čerpanie finančného 
príspevku poskytnutého obcou Ľubotice.

4. Mení sa časové použitie finančného príspevku 
vrátane zúčtovania s bankou.

v ČI.V. ods. 4 od 01.01.2022 do 31.12.2022



5. Dodatkom č. 1/2022/ANTIC sa mení doba uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovateľa sociálnej služby 
v zariadení pre seniorov v ČI. IX. ods. 2, a to od 01.01.2022 do 31.12.2022.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 /2022/ANTIC tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorá bola uzavretá 

dňa 27.02.2020.
3. Dodatok č. 1/2022/ANTIC nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Tento dodatok č. 1/2022/ANTIC bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 

poskytovatel’ obdrží jedno vyhotovenie a obec Ľubotice druhé vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1/2022/ANTIC prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Sociálny dom-5-

Ing. et. Bc. Jaroslav Živčák, PhD. 

generálny riaditeľstarosta obce




