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DODATOK č. DOD/01-2014//148/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného 
projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 27120130555 

zo dúa 26 .06.2014 

ČÍSLO ZMLUVY: 148/2014-IZ-4.0/V 

Čh1nok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. ZMLUVNÉ STRANY: 

1.1. 1. IA Za SI 

názov 

sídlo 

IČO 

DIČ 

konajúci 

(ďalej len „IA ZaSI") 

Implementačná agentúra pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Špitálska 25,27, 814 55 Bratislava 

Slovenská republika 

30854687 

2021846299 

Ing. Martin Ružička , generálny riaditeľ 

1.1.2. Poskytovateľ opatrovateľskej služby 

názov 

sídlo 

konajúci 

IČO 

DIČ 

banka 

Mesto Zlaté Moravce 

Ul. l. m~ja 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Ing„ CSc. Peter Lednár 

00308676 

2021058787 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu (vo fonnáte IBAN): SK2202000000000033422162 

(ďalej len „Poskytovateľ opatrovateľskej služby") 

uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. 148/2014-IZ-4.0/V, uzatvorenej dúa 26.06.2014 v rámci 

národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 271201305 55 (ďalej len 

„Zmluva") v zmysle § 269 ods . 2 zákona č. 513/1 99 l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade s Článkom 12 ods. 12.1 Zmluvy tento Dodatok, ktorým sa menia a clopÍľ1ajú 
ustanovenia predmetnej Zmluvy. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
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Článok II. 

PREDMET DODATKU 

1. Článok S.Zmluvy sa mení tak, že odsek 5.6. sa mení a dopÍJ'í.a nasledovne: 

.S6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 

a) počet opatrovateliek, zamestnaných poskytovateľom opatrovateľskej služby, na v)ikon ktorých 

IA ZaSI poskytuje finančné prostriedky v zmysle tejto Zmluvy, je minimálne 1 opatrovateľka. 

Ak poskytovateľ opatrovateľskej služby neobsadil pracovné pozície, ktorých počet bol zmluvne 

dohodnutý pôvodným znením Zmluvy a jej Dodatkov, predchádzajúcich tomuto Dodatku, 

a opatrovateľky nezačali uskutoči1ovať výkon opatrovateľskej činnosti najneskôr ku cli1u účinnosti 

tohto Dodatku, poskytovateľovi opatrovateľskej služby po uplynutí tejto doby nevzniká právo ani 

právny nárok na obsadenie uvedených pozícií, ani na refundáciu nákladov, s tým spojených. 

b) počet opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v obciach, závisí od počtu osôb 

s nárokom na poskytnutie opatrovateľskej služby. 

c) v prípade požiadavky poskytovateľa opatrovateľskej služby o zvýšenie počtu opatrovateliek, 

zamestnaných poskytovateľom opatrovateľskej služby, na výkon ktorých IA ZaSI poskytuje 

finančné prostriedky v zmysle tejto Zmluvy, je poskytovateľ opatrovateľskej služby v súlade 

s bodom 9.3 Zmluvy povinný požiadať e-mailom IA ZaSI najneskôr 5 pracovných dní pred 

ukončením mesiaca o odsúhlasenie počtu opatrovateliek, ktoré začnú od 1. dňa nasledujúceho 

mesiaca realizovať výkon opatrovateľskej služby. 

cl) IA ZaSI, sa zav.~zuje zaslať na základe požiadavky poskytovateľa opatrovateľskej služby 

uvedenej v bode c) poskytovateľovi opatrovateľskej služby e-mailom clo 3 pracovných dní 

odo clľí.a doručenia požiadavky stanovisko, mlčanie alebo nečinnosť IA ZaSI na účely Zmluvy 

a tohto článku nemožno chápať ako udelenie súhlasu ani kladného stanoviska. 

e) v prípade ak poskytovateľ opatrovateľskej služby na základe bodu 5.6 písmeno c), cl) obdrží 

od IA ZaSI kladné stanovisko s odsúhlaseným počtom opatrovateliek, môže začať s výkonom 

opatrovateľskej služby prostredníctvom odsúhlasených opatrovateliek od 1. dúa nasledujúceho 

· mesiaca. JA ZaSI bude uhrádzať poskytovateľovi opatrovateľskej služby transfer len na počet 

odsúhlasených opatrovateliek, a fo v prípade splnenia ostatných podmienok, uvedených v článku 

7 tejto zmluvy. 

Ak poskytovateľ opatrovateľskej služby neobsadí pracovné pozície odsúhlasen)ich opatrovateliek 

od 1. clúa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí tejto doby mu nevzniká právo ani právny nárok na 

obsadenie uvedených pozícií v nasledujúcich obdobiach a musí opätovne požiadať o stanovisko 

IA ZaSI k zvýšeniu počtu opatrovateliek v zmysle bodu 5.6 písmeno c). 

f) v prípade n~prítomnosti opatrovateľky, na ktorú bolo v rámci projektu vytvorené nové pracovné 

miesto (napr. z dôvodu práceneschopnosti, ošetrenia člena rodiny, čerpania dovolenky a pod.), 

poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby inou 

osobou, spôsobilou pre výkon opatrovateľskej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (cľalej len ,,č. Zákon 448/2008 Z.z."). 
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Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2. Ostatné, týmto Dodatkom k Zmluve nedotknuté ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, 

zostávajú v platnosti bez zmien. 

3. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

poskytovateľ opatrovateľskej služby a dva rovnopisy IA ZaSI. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve riadne a dôkladne . prečítali, 

porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Zmluve 

zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, nevzl;iudzujúcim pochybnosti o úmysle 

zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s jeho obsahom, 

čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. Poskytovateľ opatrovateľskej služby, ktorému táto povinnosť vyplýva z osobitného 

predpisu, je povinný zverejniť Dodatok k Zmluve na svojom webovom sídle alebo 

v obchodnom vestníku . 

6. Dodatok nadobúda platnosť dľ1om jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť d11om 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia IA Za SI v súlade so zákonom č. 21 J /2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

. - 2 9 -1 - 2014 
Za IA ZaSI v Bratislave, d11a Za Mesto Zlaté Moravce, d11a 

v .z. -· 

Podpis~ .. .. ... . 

Ing. Martin ;Ruži\,tl<i?. ,, ,. , .:. ·~ ,. , ,, : .... t·· ' . ·. _, ._) . \ t.-: ' · " :- ·~ „ : ''",· Ing., CSc. Peter Lednár 
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Národný projekt Terén na sociálna práca v obciach 
ITMS kód: 

------------------------- ------

Príloha č_ J Zmluvy o spolupráci (p rispôsobiť podl'a počtu oprávnenýc h osôb spolu 
s predložením Splnomocnenia ak je relevantné) 

PODPISOVÝ VZOR 
Obec ?lL#íE.- NOTl.JrVCC 

názov 
sídlo 
zapísaný v 
konajúci 
IČO 

: lit.STO t. 1-Jt-ri: HOľAvCL 
: UL . f . HA":JA c. L 1 C/.IJ.JO f J..f.Jl!E 

: OD.Jog C f-C 
Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Obce 

Pnezv1s ko: LE,)Uf1L 
Statutárny orgán 
Priezvisko: 

Meno: 7f.TE1L Meno : 

N OQftt/CE · 

f 

s<tAfL1tárny orgán - . -

1 
Titul: //J(} . C-5 c.... Titul: I 

\ __ „ _______ ___________ ~--1----------~ 

1 Funkcia · - Funkcia: 1 

1 • _______ (tt Nf1 íO __ IL, __ N_E_.š_T_A _ _,____ ____________ _ 
rDáturn narodr--: ~ · Dátum narodenia: 
I ______ _ 

--->--------------------

r-st~~tu.ťfu:,~;;··; rgán 

1 Priezvisko: 
i 
1 Meno: 
! Titul : 

I· Funkcia: 

Trvale bytom: 

Splnomocnený zástupca 
Priezvisko: 

Meno : 
Titul : 

Funkcia: 

1 

1 

1 

1 

l oátL;-m--1-1a_r_o_d--e1-1i_a_:--------~D-át-u-n1-na-1--o-d_e_n_ia_: _______ _ 
1 

1--:--------------------+------ ---------
I Trvale bytom: Trvale bytom: 

1 ____________ _J --------------------------: 
i lVl1esto pre podpis: 1 Mi es to pre podpis: 

! ! 
i 
i._ __________ _ 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 

Táto fotokóp :il /odpis/ súhlasí s predloženou 

lis1inou .1 osv0dčenou foto~ópiou /_ 

Listina obsahuje „„„ „„„.J„„„„ strá~. 
1 ' . . . , ť?:i i, 1 O~ved~~rnr zap.tsane,po~ c. 1~{„ - {~„ 

V Ztatvcn Moravc1acl ., .dn_a ____ ._-~ -" 

l'>l 
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