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Dodatok č. 1

k Zmluve o bežnom účteč. 7OO04B5249/B1BO, IBAN SK96 B18O 0O0O OO7O 0048 5249
uzavretej podl'a § 70B a nasl. zákona č. 513/t991 Zb, Obchodný zákonníkv znení neskorŠÍch PredPisov

Zmluvné strany:

ŠrÁrNlaPoKI_ADNICA, Radlinského 32, 81o 05 Bratislava 15
Ičo:360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditel'om Štátnejpokladnice
(d'alej len

a

"ŠP")

Majitel účtu:
Domov sociálnych služieb SYNNOMIA
Sídlo: Moyzesova27, O1O 01 Žilina
lčo: 006 47 691
ID klienta/VOJ v Štátnej pokladnici: 3519O
Ing. Aneta Vavríková, riaditelka do 30.11".2O25
Zastúpený:

(dalej len,,klient")

uzavreli Zmluvu o bežnom účtes účinnosťouod 01.04.2014 (d'alej len,,zmluva"). V súIade s ČI. V. ods. 1 zmlur,y na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne:

1. Včastizmluly,,Zmluvnéstrany"včasti,,Sícllo"sadoterajšieoznačeniemenínaSv.Gorazda297Bl3,01,00BŽilina.
2,

V Čl. ]II. ods. 3 znie:
,,3. šp má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie. platobný^ch, operá,cií PoŽadovať.Úhradu
náklu,toy s tým spojóných a použiť ná icď započítaníefinančnéprostriedky na účteklienta č. 7000485206 /B180 (ak klient
neuvedie inó čist^o Ů;tÚ, šp použrje čísloúčtŮklienta, uvedené v tejto zmluve). V prípade nedostatku finanČných prostriedkov na
určenom účteklienta -a Šr'prá,ró použiťna úhradu nákladov finančné prostriedky-na účteklienta, v_prospech ktoréhoje ÚČ.tovaná
príslušná úhrada. špecifikáciá úhraáy nákladov za vykonanie sIužieb a plátobných operácií (.d'alej len,,Špecifikácia Úhrady nákladov")
je zverelnená na internetovej stránk"e www.pokladIiica.sk. O zmene Špecifikácie úhrady nákladovje ŠPpovinná inťormovať klienta
proStredníctVom uvedenej internetovej stránky.".

3,

Ostatné ustanovenia zmluly zostávajú nezmenené.

4.

Tento Dodatok č. 1 sa lyhotolrrje v clvoch origirráloch, z kto4ých každá zmluvná strana dostanejeden origináI.

5.

Tento Dodatok ó.

1

sa stáva neoclclelitel'nou súčasťouzmluvy a naclobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými

sLranami a účinnosťdňom,,,..,,.,...
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Dodatok č. 1

k Zmluve o bežnom účteč. 7ooo48523o/Bl8o, IBAN SK27 BlBo oooo oo7o oo48 5230
uzavretej poctl'a

§ 70B a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch predpisov

Zmluvné strany:

ŠrÁrNa PoKLADNICA, Radlinského 32, B1o 05 Bratislava 15
Ičo! 360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditelom Štátnej pokladnice
(d'alej len ,,šp")

a

Majitel'účLu:

Domov sociálnych služieb SYNNOMIA
Sídlo: Moyzesova 27, O1O 01 Žitina
Ičo: 006 47 691
ID klientaAr'OJ v Štátnej pokladnicil 3519O
Ing. Aneta Vavríková, riaditel'ka do 3o.]-]".2o25
Zastúpený:

(dalej len,,klient")

uzavreli Zmluvu o bežnom účtes úóinnosťou ocl 01.04.2014 (clalej len ,,zmluva"). V súIade s Čl. v, ods. 1 zmlur,lr na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne:

1. Včastizmluvy,,Zmluvnéstrany"včasti,,SídIo"sadoterajšieoznačeniemenínaSv.GorazclaZ978l3,0IO0BŽilina.
2.

V Čl. III. ods. 3 znie:
poŽadovať.Úhradu
,,3. Ši-á piarro za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a z,a vykonanie_platobn:Í,ch operá_cií
nákludor, Ó tým spojáných a použiť ná icŇ započitanie finančnéprostriedky na účteklienta č. 7000485206 /81B0 (ak klient
neuvedie iné čistb ÚrtŮ, Sp použUe čísloúčtŮk]ienta, uveclené v tejto zmluve). V prípade nedostatku finanČných prostriedkov na
určenom účteklienta -'a šr^pra"Ó použiťna úhradu nákladov finančné prostriedky na úČte_klienta,v,prospech ktoŤéhoje ÚČ.tovaná
p.,.trii"a iihi"d;, Špecifikáciá úhraáy nákladov za vykonanie sIužieb a ptátobných operácií (d-alej len,,Špecifikácia Úhrady nákladov")
ŠPpovinná informovať klienta
,je zverejrrená na iniernetovej stránťe www.pokladnica.sk, O zmene Špecifikácie úhrady nákladovje
prostredníctvom uvedenej internetovej stránky.".

3.

Ostatné ustanovenia zmluly zostávajú nezmenené.

4.

Tento Doclatok č. 1 sa vyhotovuje v clvoch origináIoch, z ktorlý,ch kaŽdá zmluvná strana dostanejeden originál.

5.

Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddelitel'nou súčasťorrzmluvy a nadobúda platnosť clňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účtnnosťdňom .....,'..,,,
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Dodatok č. 1

k Zmluve o bežnom účteč. 7OOO4B522'2lalaO, IBAN SK49 B18O 0OOO OO7O OO4a 5222
uzavretej podla

§ 70B a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch PredPisov

Zmluvné strany:

ŠrÁrxn POKLADNICA, Radlinskóho 32, B1o 05 Bratislava 15
Ičo:360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditelom Štátnej pokladnice
(d'alej len ,,šp")

a

Majitel'účLu:

Domov sociálnych služieb SYNNOMIA

Sídlo: Movzesova27, O10

IČo:

O1

Žilina

006 47 691
ID klienta/VOJ v Štátnej pokladnici: 3519O
Ing. Aneta Vavríková, riaditelka do 30,11.2O25
Zastúpený;

(d'alej len ,,klient")

uzavreli Zmluvu o bežnom účtes účinnosťouocl 01.04.2014 (dalej len ,,zmluva"). V súlacle s ČI. v. ods. 1 zmlur,y na základe vzájomnej
clohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne:

1. Včastizmluvy,,Zmluvnéstrany"včasti,,Sícllo"sadoterajšieoznačeniemenínaSv.Gorazda297Bl3,01,00BŽilina.
2.
-

V Čl. III. ods, 3 znie:
pia"o
oyt onanie služieb poskyiovaných na záklacle žiadosti klienta a za vykonanie_platobný_ch.operácií poŽadovať.Úhradu
"s. Šp;á s tým spojóných
"u
a použiť ná icďrapočitanie finančnéprostriedky na účteklienta č, 70004B5206 /81B0 (ak klient
nákludou
neuvedie ino oistó ňrtŮ, šp použije čísloúčtuklienta, uvedené v tejto zmluve). V prípade nedostatku finanČných prostriedkov na
určenom účteklienta.á sp'prauó použiťna úhradu nákladov finančné prostriedky-na účteklienta, v_prospech ktoréhoje Ú.Č.tovaná
p;i.];Š;á úhi;d;. Špócifikáclá úhraáy nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (d'alej len ,,Špecifikácia úlrrady nákladov")
je zverelnená na iniernetovej stránk-e www.pokladnica,sk. O zmene Špecifikácie úhrady nákladovje ŠPPovinná informovať klienta
prostredníctvom uvedenej internetovej stránky,".

3.

ostatné ustanovenia zrnluvy zostávajú nezmenené.

4.

TentoDodatokč. 1 savyhotorujevclvochorigináIoch,

5.

Tento Doclatok č. 1 sa stáva neocldelitelnou súčasťouzmluvy a nadobúcla platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosťanom

V Bratislave, dňa
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Dodatok č. 2

k Zmluve o lrežnom účteč. 70oo4812l4tarao, IBAN SK71 BlBo oo0o oo7o 0o4B 5214
uzavretej podl'a

§ 70B a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchoclný zákonník v znení neskorŠÍch PredPisov

Zm]uvné strany:

ŠrÁrrua PoI(LADNICA, Radlinského 32, B1o 05 Bratislava 15
IČo: 360 65 34o
zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditeťom Štátne; pokladnice
(dhlej len ,,šp")

a

Majitel účtu:
Domov sociálnvch služieb SYNNOMIA
Sídlo: Movzesova27, O1O 01 Žilina
rčo: 006 47 691
ID klienta/VOJ v Štátnej pokladnici: 3519O
Zastúpený: Ing. Aneta Vawíková, riaditelka do 30.1"1.2O25

(dhlej len,,klient")

01,04.2014,Doclatokč. 1súčinnosťouoct01.01.2021 (dhlejlen,,zmluva").Vsúlades Čl.
uzavreliZmluvuobežnomúčtesúčinnosťouocl

V. ods. 1 zmluly na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne:

1, Včastizmluly,,Zmluvnéstrany"vóasti,,Sídlo"sadoterajšieoznačeniemenínaSv.GorazdaZS7Bl3,0700BŽilina.
2.
-

V Čl. ]II. ods. 3 znie:
služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a z,a vykonanie,platobný^ch,operácií poŽadovať.Úhradu
,,s. Šp.á pia"o
"á "yto"unie
a použiť ná icť započitanie finančnéprostriedky na účteklienta č. 7000485206 /BlB0 (ak klient
nZr.iuao" d tým spojóných
neuvedie lné čist'o ňrtŮ, šp použije čísloúčtut<lienta, uvedené v tejto zmLuve), V prípade nedostatku finanČných Prostriedkov na
určenom účteklienta -aŠpp.á"Ó použiťna úhradu nákladov finančné prostriedky-na účteklienta, v_prospech ktoréhoje ý.Č.toYa13
;;irl;š;á úh;;J;. šp;"tf,káciá útrraáy náklaclov za vykonanie služieb a plátobných operácií (d-alej len ,,Špecifikácia Úhrady nákladov")
je zvere;nená na internetovej stránkL www.pokladIiíca,sk, O zmene špecifikácie úhrady nákladovje ŠPpovinná informovať klienta
prostredníctvom uvedenej internetovej stránky,".

3.

Ostatné ustanovenia zmlur,y zostávajú nezmenené.

4. TentoDoclatokč.2 savyhotovujevdvochorigináloch,
5,

zktorlíchkaŽdázmluvnástranadostanejedenoriginál.

Tento Dodatok č. 2 sa stáva neocldelitel'nou súčasťouzmluvy a naclobúda platnosť clňorn jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosťdňom ......l,...
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