Dodatok č. 2
k l. d o h o d e č. 1/2012/OVVSaSČ
o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby
na Ul. Štúrovej 296/46 vo Svite
uzatvorená medzi
1. Mestom Svit

zastúpeným PaedDr. Abrahámom Rudolfom,
primátorom mesta
Sídlo: Svit, ul. Hviezdoslavova 269/33
IČO: 326 607
DIČ: 2021212754
Bankové spojenie: VUB expozitúra Svit
Číslo účtu: 247 27- 562/0200
/ďalej mesto/
a

2. p.Slatkovskou Alžbetou, nar.
Bydlisko: Svit,
/ďalej občan/
Článok I.
l. Mesto Svit v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2007 o postupe
pri vybavovaní žiadosti o pridelenie bytov osobitného určenia v Dome opatrovateľskej
služby vo Svite ul. Štúrova 46 zo dňa 22.2. 2007, uzatvorilo zmluvu o nájme bytu č.
na užívanie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou /DOS/ na ul.
Štúrovej č. 296/46 vo Svite od 1. 4. 2012. Na základe žiadosti zo dňa 24.7. 2013 o
pridelenie väčšieho bytu a to konkrétne č.
mesto vyhovuje žiadosti a od 1.8. 2013
tento prideľuje p. Slatkovskej Alžbete.
2. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v DOS zo dňa 22.2.2007 výška
príspevku za pridelenie bytu činila € 232,- podľa zatriedenia bytov a byt č.
bol
typ B.
Pridelený byt č. je podľa zatriedenia byt typu C a príspevok činí € 298.
Keďže jednorázový príspevok je zúčtovateľný po dobu 2 rokov, doplatok za pridelený
byt činí € 22,-. Tento doplatok je alikvotná časť z rozdielu sumy € 298,- a € 232,- / t.j.
€ 66,-: 24 = 2,75 x 8 mesiacov = € 22,-/
pripadajúca za 8 mesiacov a to od obdobia od l. 8. 2013 do 1.4. 2014, dokedy je
zúčtovateľný príspevok .
3. Občan sa zaväzuje uhradiť príspevok vo výške € 22,- Mestu Svit do 5 dní od účinnosti
dodatku č. 2 dohody.
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Článok II.
l. Dodatok č. 2 k dohode nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a
účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
2. Tento dodatok č. 2 k dohode je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých občan
obdrží l vyhotovenie a mesto 3 vyhotovenia.
3. Účastníci dodatku č. 2 k dohode prehlasujú, že sa s obsahom dodatku dôkladne
oboznámili a tento uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku alebo za inak
nevýhodných podmienok,čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Účastníci dodatku č. 2 dohody súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v
dodatku č. 1 k dohode za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 ochrane osobných
údajov.

Vo Svite, dňa 25. 7. 2013

v. r.
…................................................
Slatkovská Alžbeta

v. r.
…...........................................
PaeDr. Abrahám Rudolf
primátor mesta

