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ktoqým sa dopíňa v zmysle § 8 ods, 2 a nasledujúcich Zákon a ě, 6112015 Z. z. oodbornom vzdelávaní
aozmene a doplnení niektorych zákonov, § 17 ods. 1 Vyhtášky Ministerstva zdravotníctva SR
é.84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotliqých zdravotníckych zariadení
a v zmYsle dodatku č.4, spis é. 0275912016/OSV-5 k zriaďovacej listine Domova sociáhych služieb
SYNNOMIA rýkajúcej sa zmeny sídla ,,Dohoda o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia
v znení Dodatku Č. ] v zmysle ustanovenia § 5 I zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorŠÍch platných próvnych predpisov", uzatvorenej dňa 03,06.2008 v tomto znení:

Úěastníci dohody (zmluvné strany):

obchodné meno:
Sídlo:
7,astúpený:
ICO:
DIČ:
E-mail:
Tel./Fax:
Http:

a
obchodné sídlo: STREDNÁ ZDRAvoTNÍcx,q. Šxor,a
Sídlo: Hlboká cesta23,010 01 Ži|ina
Štatutárny orgán: Mgr, Daniela Peclerová, riaditel'ka školy
Zriadený: Zriad'ovacou listinou č.2002l340-SP zo dňa I.7 .2002
Osoba oprávnená vo
vec.iach zmluvnýclr: Mgr. Darriela Peclerová, riaditel'ka školy
DlC: 2020699560
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu: SK87 Bl80 0000 0070 0048 0755
E-mail: sekretariat@szszilina.sk
Tel.: 04I 17003571
Http: www.szshlbokaza.edu.sk

(d'alej |en,,vzdelávacia inštitúcia").

Tento dodatok salzatvára v súlade s čl. V. bod 4 a VII. bod 5. a 6. Dohody a zmluvné strany
sa dohodli, že sa dopíňa čast' Príloha č. 1 o Časový harmonogram praktického vyučovaniá
pre školský rok 2021 12022,

Ostatné ustanovenia Dohody vrátane jej dodatkov č.1-5, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.6,
zostávajú v platnom póvodnom zneni,

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.

Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými
stranami.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 297813,010 08 Žilinu
Irrg, AnetaVavríková, riad itel'ka
00641691
2020689297
dsszagorazda.riad itel ka@vuczil ina.sk
0905 200 577
www.synnomia.dsszsk.sk

(d'alej len,,výučbové zariadenie")
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Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 6 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli
ažehouzatvárajínazáklaďeslobodnej avéňlejvóle,naznakčohopripájajúpodjehoznenie
svoje podpisy.
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