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PoKLADNlcA

Dodatok č. 2
k Zmluve o bežnom účte č. 7000485652/8180, IBAN sK79 8180 oooo oo7o oo48 5652

uzawoteJ Podl'a § 708 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany;
ŠlÁma PoKII\DNICA, Radltnského 32, 81o 05 Bratlslava 15
Ičo3 360 65 34o
zastúpenál RNDr. Dušanom JURČÁKOM, rtadlteťom Štatne; pokladnlce
(d'alqi len "šP")
a
Majiteť účtu:
Centrum soctálnych služteb HARMÓNrA
Sídlo; Republlt<y 1045/22, O1O 01 Žtttna
tčo: 006 47 748
ID kltentaA/OJ v Štátne1 pokladntct: 35369
Zastúpený: Mgr. Katadna Veselovská, rtadttelka do 30.11.2O25
(dhlej len,kllent")

uzaweli Zmluw o beŽnom ÚČte s ÚČinnosťou od 01,04.2014, Dodatok č. 1 s účinnosťou od 05.10.2021 (dhlej len 
"zmluva,,), V súlade s čl.V. ods. l zmluvy na zák]ade vzriiomnoj dohody zmluvných sirán ú ;r'"";;;;ínáiiuoo*",

1. v Čl. tlt. ods. 3 znie:

"3. Šp.má právo za vykonanle sluŽieb poskytovaných na základe žiadosti kllenta a z_a vy}onanle platobných operácií požadovať úhradunákladov s tým. spojenýc!_a pou_žiť Ú lch- započitanie finančnďprostrt;Ň;" účte"krieňiát]----ióbiilssss0 /8180 (ak klientneuvedio lné číslo tičtu, š_P použUo číslo úětů klienta,.uvedenó v t"lto irnl'uuál. v p.rp"di 
"á'a*t"tř, 

rira"Ň"h'p.*iri;ák;;urČenom účte kllenta m.á. §r pr;{vó použit na úhradu.nákladw ň]r"lčlá p;;iládky'na-úět; [úáiiá, i_i.á'"p"ch korého je účtovanápdslušná úhrada. špecifikáciá úhraáy nákladov za,,ýtonáňie srři;É {řňřň;iýčň'iipliřa"řřaáiě'ili "'$,'"iJintácia úhrady nákladov,,)je zvereJnená na lnternetoveJ stránk-e www.p_okladŇca.sk. o zmeno špá"iřitá".i",tf,;;;;'ilki;;;lJšřiouinna tnformovať klientaprostr€dníctvom uvedenej lnlern etovej stráňt<y.''.

2, Ostatné ustanovenia zmluly zostávqjú nezmenené.

3. Tento Dodatok Č. 2 sa rťhotovq|e v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane Jeden originál.

4, Tento Dodatok ě. 2 sa stáva neoddelitelnou súČasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnly'mi

stranami a účinnosť dňom""""""1 
1, APn. 2022

vBratls|ave,dňa 08. APR. 2Í)22
/

RNDr.DušanJúrffi
Štátna Fic-rkiaCttrca

rtar;i,nskóilc. uiir;a 32
tl10 05 ,Bretislavá ii

P o. tíox 13

žilina ft.aa ?/re?

Mgr. Kďadna Vesolovská, riaditelka do
30.11.2025

Centrum sociálnylcil : ir,

HARMÓi!ll.,
pečiatka sp

Fepubliky 1045122,010 0l žrirl r._


