
šrÁrrun
PoKLADNlcA

Dodatok č. 2
k Zmluve o bežnom účte č. ?o0o4856s?/81so, IBAN sKo7 8180 o00o oo7o oo48 5687

uzawetqi podl'a § 708 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoŇích predpisov

Zmluvné strany:
ŠrÁmtn PoKIÁDNICA, Radltnského 32, 81o 05 Bratíslava 15
Ičo: 360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURčÁKOM, rtadlteťom Štatne1 pokladnlce
(dhtqj ten "ŠP")
a
MajiteL účtu:
Centrum soclálnycb služteb IHRMÓNIA
Sídlo: Republtt<y 1045/22, O1O 01 Žtlfura
Ičo: 006 4? 748
ID kttentaA/OJ v ŠtátneJ pokladntcl: 35369
Zastúpený: Mgr. Katadna Veselovská, r{adltelka do 30.11.2O25
(dalej len 

"kltent")

uzaweli Zmluvu o beŽnom ÚČte_ s Úěinnosťou od 01,04.2014, Dodatok ě. 1 s účinnosťou od 05.10.2021 (dtllej len ,zmluva.,). V súlade s čl.V. ods. 1 zmluvY na základe vz{jomnqj dohodyzmluvných sirán sa zmluva menináiledorrn.,

1. v Čl. ttt, ods. 3 znte:

"3. 
ŠP.má Právo za vYko.nar]ť:!ls! 

rq:kytovaný,ch na základe Žiadostt klienta a ?.9 vykonanto platobných openícií požadovať úhradunáklad.ov 9 ťln.9PoJenýc!_a nou,iiť na tch zapoďítanie flnančnó prostrieát<y ňa účú',ái;ňt:'---ióiňlsssao /8180 (ak klientneuvedie iné ČÍslo Účtu,_ŠT použ|te číslo účtú kllenta,.uvedenéil te_;to zmr"uv§.-Ýpňp-uái;;'d".t"iř" riri".rqvcr,b.osř.ie-ár.o,ilii
urČenom ÚČt€ klienta má. ŠP.pr.ávó použit_na úhradu.nákladov_finan8né piost.ióar.yiu'uetá ÉÍiá.ii,,i_p.irp"crr"ltor?-to je ůčio|u|ápdslušná úhrada. špectíikáciá úhraáy nákladov za vykonáňie stúi"6 á-ňňiJňiýčň-lípá*rř'řaii"i'ii-rí-'s'""žrnr.ácia úhradv nákladov,,l
Jo zverejnená na internetoveJ stránk-e www.p.okladriica.sk. o zmene SpeiiiitÁái" riňňdy ilkl;t;];š!-ř;;;#ňf".ffi;'flňř"",itáprostredníctvom uvedeneJ inlernetovej stráňky.".

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávqjú nezmenené.

3. Tento Dodatok Č. 2 sa rryhotowje v dvoch origináloch, z kto4ých každá zmluvná strana dostan6 Jeden originál.

4, Tento Dodatok Č. 2 sa stáva neoddelitelhou súČasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňomJeho podpísanta obidvoma zmluvnlimi
stranaml a účtnnosť anorn ......1.,.L APR 2022

V Bratislav+,lň^ 0 8, APR 2022
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Mgr, Kataína Veselovská, rtadtterua tio-
30.1 1.2025

Centrum sociálnyclt služi
HARMÓNlA

RepLrbliky 1045122,010 01 Zli.

pečiatka sp pečiatka klionta


