
                                      Reg. číslo: 043zml_2021 

Dodatok č. 2 

k Zmluve o poskytovaní služieb Reg. číslo 025zml_2019 zo dňa 26.02.2020 
v znení neskorších dodatkov a zmien 

 

uzatvorený na základe ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, 

Partizánska Ľupča č. 84, 032 15 
Zastúpené: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 
IČO: 42433819 
DIČ: 2120088751 
Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001 
 
/ďalej len  „poskytovateľ“/ 
 
 
Prijímateľ:   
Meno a priezvisko:             Anna Rušinová 
Dátum narodenia: 17.6.1943 
Trvalé bydlisko: Svätý Kríž 130, 032 11 Svätý Kríž 
 
/ďalej len „prijímateľ“/ 

I. 
 
Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb Reg. číslo 025zml_2020 
zo dňa 26.02.2020 v znení neskorších dodatkov a zmien (ďalej len „Zmluva“) je zmena 
užívaných elektrospotrebičov a s tým súvisiaca zmena výšky úhrady od 01.05.2021. 
 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku, ktorým sa upravuje Článok II. ods. 1 a Článok III. 
ods. 1  Zmluvy nasledovne: 

 
II. 
 
 

1. V Článku II. Predmet zmluvy: 
 
v odseku 1 sa vypúšťa text „televízny prijímač,“ 

 
2. V Článku III. Výška úhrady a spôsob úhrady: 

 
v odseku 1 sa pôvodný text „vo výške 3,90 € za mesiac“ nahrádza novým znením „vo výške 
0,70 € za mesiac.“ a vypúšťa sa text „z toho televízny prijímač – 3,20 €, nabíjačka na telefón 
– 0,70 €.“ 
 



Ostatné ustanovenia  Zmluvy zostávajú bez zmeny. 
 

       III. 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
  

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z čoho jeden rovnopis obdrží prijímateľ 
a dva rovnopisy obdrží poskytovateľ.  
 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku pred jeho podpisom 
oboznámili, že dodatok sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou 
a že dodatok neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
       

 
 
V Partizánskej Ľupči dňa   .......................................... 
 
 
                   Poskytovateľ    Prijímateľ 
 
 
 
 
 
 
 
     ...................................................                                     ............................................ 
         PhDr. Ľubomíra Gloneková                                                        Anna Rušinová  
          riaditeľka                               prijímateľ 
 
 


