
šrÁrrun
PoKLADNlcA

Dodatok č. 2
kZmluve obežnomúčto č.7000485724fttao, IBAN sK75 8180 o0oo oo7ooo4a5724

uzawot J Podlb § 708 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predptsov

Zmluvné §trany:
ŠrÁrr*e PoKLADNICA, Radltnského 32, 810 05 Bratlslava 15
Ičo:360 65 34o
zastrlpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, rladltetom Štátne; pokladntce
(dhlej ten "šp")
a
Majiteť účtu:
Centrum soclálnych služteb HARMÓNIA
Sídlo: Republtlcy 1045/22, O1O Ol Žtltna
Ičo: 006 47 748
tD kltentaAr'OJv ŠtátneJ pokladnlct: 35369
Zastrlpený: Mgr. Katadna Veselovská, rtadltelt<a do 30.11.2O25
(dblej len 

"kllent")

uzawell Zmluvu o beŽnom ÚÓte s ÚČtnnosťou od 01.04.2014, Dodatok Č. 1 s účinnosťou od 05.10.2021 (d,alej len 
"zmluva,,). 

V sútade s čl,V. ods. 1 zmluvY na základo vziájomneJ dohody zmluvných sirán sa zmluva menináiiedovne,

1. vČl. IIL ods. 3 znlo:

"3.. 
ŠP.má Právo za vYkon|n_'u_+3i9b 

ryslcytovaný,ch na základe žladosti kllenta a z_a vyJ<onanto platobných openíclí požadovať úhradunákladov ! tÝ9. 9nojenýc!,g noužtt Ú ich- započitanie finančnó prostrieáky na účú"iiiil;i:'---Ťó"tlrilbssso /8180 (ak klientneuvedie inó ČÍslo ÚČtu, ŠP použUe_číslo účtÚ,klienta,.uvedenó i, te_ito zmřuve) _ý ň.tp"a;;;'ao.t"třu-rin-"nŇ"r, p.*ři"át"i 
"JurČenom ÚČte kllenta má_ ŠP právo použiť na úhradu nákladov finanÉné piostrióar.y'nu',nďtá iiň;;É, fiň"ech ktorého ie účtovanápríslušná úhrada. špecifikáciá úhraáy nák]adov za vykonanie sruziáu á práióň;i;ilp;ř;iióil;íi;;šffiiňffiů'řil;ff;iň;'fi:i

je zverejnená na lntornetovej stránke www..p.oktadriica.sk. o zmene špeciiit<á"ciJrif,*áy;ik;f;l;šřň;;ffi;ňf"illi,iřrňiJ,itá
prostredníctvom uvedenej tnlernetoveJ stráňky..'.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávqiú nezmenené,

3. Tento Dodatok Č. 2 sa vyhotowje v dvoch originátoch, z kto4ých každá zmtuvná strana dostano Jeden orlginál,

4. Tento Dodatok Č. 2 sa stáva neoddelttelhou súČasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnly'mi

stranami a účtnnosť dňom ...,,....... 1 1, APR 2022

V Bratlslave, dňa 0B. APR.2021 L žtltna //I ll ?r?b

-
30.1 1.2025

$tátna půk!d,d[.il{.i
Raciiinsl<ói,lc uii,;ll 32
i!10 0i-, i]retisieva 15

PO. ůOx 13

ce ntr,u §ril §eojáilnych sl už ie b
HABuóruta

Repub/iky 1845122, o10 o1 Žilina
pečlatka sp pečiatka klienta


