
šrÁrrun
PoKLADNlcA

Dodatok č. 3
kZmluve o beŽnom ÚČte Č. 7000485644/8180, IBAN sKo4 8180 oooo oo7o oo48 5644

uzavretej Podlh § 708 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
ŠlÁmle PoKLADNICA, Radltnského 32, 81o 05 Braťslava 15Ičo! 360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURčÁxou, rladltoťom Štátne1 pokladnlce
(dhlej len "šP")
a
Majiteť účtu:
Centrum soclálnych služteb }HRMÓNIA
Sídlol Repubilky 1045/22, O10 01 Žtttna
rčo: 006 47 ?4B
ID kltentaA/oJ v ŠtatneJ pokladnlcl: 35369
Zl9túpený: Mgr. Katadna Veselovská, rladltelka do 30.11.2O25
(dhleJ len 

"klient")

uzawell Zmluw o bežnom účte s účinnosťou od 01.04.2014, Dodatok č. 1 s účinnosťou od 01.01.2021, Dodatok č. 2 s účinnosťou od05,10,2021 (dhlej len,zmluva"). V súlade s čt. v. ods. ť zmtuvý 
"á-xŘáái]'iraiá.ň": adň"iři"irr"rřř"r, strán sa zmluva menínasledovne:

1, V Čl. IIL ods, 3 znie:

"s.. 
Šp.má právo za vykonanie služteb poskytovaných na základe žiadosti kllenta

i,ár.ráa.ó" .'qy- Ňéiiýq_" pou_liť nj i;h.;_ápo'81řánie finančnó prostriedky ,,""ff Yřu"l""ťi:'""|tt"J}3B;iŤ" 'iĚi$8'ťťH,Xlineuvedio tné ČÍslo ÚČtu, Š_P použiJe číslo účtil klienta,.uvedené Í t":i" 
".t"urJl..v 

p.ip-ua" nĚ'aortaiři}iančných prostriedkov naurČenom účt9 kltenta má ŠP právó použiť na úhraau,nát<tadov ň";-E';e p;;;ii;!b'na-úú 1iú;;i;;;;;;pech ktoréhoJe účtovanáPňslušná úhrada. ŠPecifikáciá úhraáy nákladov zá vyt<onanie služier e ptáióĚ;ý;ň ;p;.á;ř'[6iió'ili 
"'s"p|"intácia úhrady nákladov,,)je zverejnená na internetovej stránki www.pokladňica.sk. oimeňe šió.iřit?ti" úf,ňáy';}kj;á;;]Jšřř"rinra informovať klientaprostredníctvom uvedenej internetovej stránky.''.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávqjú nezmenené.

3. Tento Dodatok Č. 3 sa vYhotovqie v dvoch origináloch, z ktor,ých každá zmluvná strana dostane jeden originál.

4, Tento Dodatok Č. 3 sa stáva neoddelitelhou súČasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom Jeho podpísanla obidvoma zmluvn]íml
stranami a účinnosť dňom

1 1, APR. 2022

V Bratislave, dňa
0 8. APR 2m? žllina 3t /4. í,o2 ? I

Miesto

:itái!le pť]k!adnica
liilcli,nr,kóilc uiir;6 3,2
jl10 05 lJratislava 15

Po, i]ox 13
- lJ-

30.1 1.2025

Centrttm sociálnych slr-ržieb
HARMÓNlA

Repulrliky 1o45l22, o]0 01 Žilina

pečiatka šp pečiatka kliénta

/


