DODATOK
č. 1
ZMLUVA
o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov
v zmysle Uznesenia č. 178 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove

Uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a v nadväznosti na § 75 ods. 1, písm. d), § 80
písm. h) ods. 2 a 4 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 len „zákon o sociálnych službách“).

Čl. I.
Zmluvné strany
1. Zabezpečovateľ sociálnej služby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

Obec Prenčov
969 73 Prenčov 300
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
00 320 943
Prima banka Slovensko a. s.
SK14 5600 0000 0014 0285 7001

2. Poskytovateľ sociálnej služby:
Sídlo:

S.O.V.I. n. o.
Spojná 1131/4,
969 01 Banská Štiavnica
Alžbeta Ivaničová
50 241 265
SK04 0900 0000 0051 1718 2648

Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

Čl. II.
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je úprava Čl. VI. – Záverečné ustanovenia, v zmysle Uznesenia č. 11
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove zo dňa 13. 12. 2018, a to nasledovne :
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2019 a platnosť nadobúda dňom jej podpisu
obidvoma zúčastnenými stranami.
Ostatné náležitosti Zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane poskytovateľ
finančného príspevku a jedno dostane neverejný poskytovateľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili
ho na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Prenčove, dňa: 10. 01. 2019

V Banskej Štiavnici, dňa:10. 01. 2019

.........................................................
Zabezpečovateľ sociálnej služby
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

........................................................
Poskytovateľ sociálnej služby
S.O.V.I. n.o.
Alžbeta Ivaničová, riaditeľka

