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IUDSKÉZDRCIJE

DoDAToK č. N20160304003D02
k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni
s kódom |TMS201/1- :37204IA136 zo dňa 04.03.2016
(d'alej len,,Dodatok")

čístozM LUvy: N20160304003
Óánok r

1.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.1. tmpIementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

sídlo :

lmplementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6,8!4 55 Bratislava, Slovenská republika

tČo :

30 854 687

nazoV:

DlČ:
e-mail:
konajúci :

2O2L846299
npkiku@ia.gov.sk
lng. Martin Ružička,generálny riaditel'lA MPSVR SR

(d'alej len,,lA MPSVR SR")

L.t.z, Poskytovatel' komunitného centra aleJro nízkoprahového denného centra

alebo

nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

názov:

sídlo:
zapísaný v:

lčo:
DlČ:

obec Benkovce
Benkovce 22, 09402 Benkovce
00332267
2020640875
ocubenkovce@watel.sk
Všeobecná úverová banka, a.s.

e-mail:
banka :
lBAN:
sK190200000ooo2227 496353
lng. Viera Pavlišková
konajúci:
druh sociálnej služby: komunitné centrum

1.1.3. Adresa komunitného centra alebo nízkoprahovéhodenného centra aIebo
nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu:

Benkovce 22,094 02 Benkovce
(d'alej aj,,Poskytovatel"')
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uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. N20160304003, uzatvorenej dňa 04.03.20].6 v rámci
národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie

na komunitnej Úrovni skódom lTMS2O1a+: 31?041A136 (d'alej len,,Zmluva")vzmysle § 269
ods. 2 zákona č. 5BlL991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade
s Článkom 12 odsek I2.I. Zmluvy tento Dodatok, ktorým sa menia a dopÍňalúustanovenia
predmetnej Zmluvy.

čtánok z
PREDI-/ET DODATKU
L.

Na strane č. 16 Zmluvy o spolupráci sa mení:
Prí|oha číslo2 Zmluvy s názvom ,,Príručkapre zapojené subjekty do národného projektu

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni" sa
nahrádza novou prílohou číslo2 Zmluvy s názvom ,,Príručkapre zapojené subjekty
do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni věrzia 2.", ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasťZmluvy a tvorí
neoddelitelnú prílohu tohto Dodatku a je účinnáod 20.06,2018. Príručkapre zapojené
subjekty do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovnije zverejnená v Centrálnom registri zmlúv:
http //www.
:
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V článku 6.1 sa v rámci druhého odseku dopíňa text nasledovne:

v poŽadovanom rozsahu, a to - počas celého roka s pravidelnosťou 5 pracovných dní
do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne počas stanovených otváracích hodín, zvyšný
poČet pracovných hodín, (do splnenia týždennéhopracovného času v zmysle článku
5. Zmluvy), majú zamestnanci stanovený na ostatné činnosti v rámci rozsahu pracovnej
náplne, špecifikovanej v Prílohe č. 4b Príručky.Uvedená dochádzka musí bť
zaznamenaná v knihe dochádzky zamestnancov."
,,
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V článku 6.1 sa v rámci druhého odseku dopíňa poznámka č. 6 pod čiarou nasledovne:
"6

V prípade, ak zamestnanec KC/NDC/NSSDR vykonáva prácu nadčas, za ktorú bude

čerpaťnáhradné volno (t. j. bude si ju kompenzovať náhradným voínom), je povinný si
celý rozsah (objem) práce nadčas vyčerpaťprostredníctvom náhradného voína
najneskór v nasledujúci pracovný týždeň. Výnimka z uvedeného pravidla móže byt
pritom povolená len v tom prípade, ak by bolo ohrozené plynulé fungovanie
KC/NDC/NSSDR; v takom prípade sa móže náhradné vol'no čerpaťaž d'alšítýždeň, t. j.
po týždni, v ktorom sa malo náhradné vol'no odpracovať. Takáto výnimka (napr.
z dóvodu vzniku vážnych zdravotných prekážok v práci na strane zamestnanca alebo
iných dóvodov hodných osobitného zreteía) musí byť v každom jednotlivom prípade
vopred písomne nahlásená Poskytovatelbm KC/NDC/NSSDR a odsúhlasená príslušným
regionálnym koordinátorom. Každý výkon práce nadčas musí byť písomne odsúhlasený
štatutárnym orgánom Poskytovatel'a KC/NDC/NSSDR, v opačnom prípade lA MPSVR SR
nebude akceptovať výkon práce nadčas zamestnancov KC/NDC/NSSDR a nebude ho ani
počítaťdo požadovaného odpracovaného rozsahu ustanoveného týždenného
pracovného času v zmysle bodu 6.]. Zmluvy o spolupráci."
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Na koniec článku 7 sa dopíňa nová posledná veta:

Ďalšie povinnosti, ktoré sa viažu k vzdelávaniu a supervízii, na ÚČelY Plnenia Predmetu
iejto zmiuvy, sú bližšiešpecifikované a konkretizované v bode 7 PríruČkY."
,,

článok g
zÁvrnečrr ÉusrRnovrrulR

L.
2.

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťouZmluvy,
v platnosti bez
ostatné, týmto Dodatkom nedotknuté ustanovenia zmluvy, zostávajú
zmien.

Dodatok

je

vyhotovený

v

troch rrcvtropisoch, z ktorých jeden rovnopis

obdrží

Poskytovatel'a dva rovnopisy lA MPSVR SR,

4.

5.

6.

preČÍtali,Porozumeli
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne a dókladne
jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok zrozumiteíným a
jednoznačným spósobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle zmluvných strán,
potvrdzujú svojimi
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vó[u, súhlasia s jeho obsahom, čo
vlastnoručnými podpismi.
predpisu, je povinný
Poskytovatel', ktorému táto povinnosť vyplýva z osobitného
zverejniť Dodatok na svojom webovorr, sídl,: atebo v obchodnom vestníku.
a účinnosť
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
č,
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia lA MPSVR SR v súlade so zákonom
zltl11oo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoršíchpredpisov.

Za lA MPSVR SR v Brat!

dňa:2 8 '06-

2018

Martin Ružička
nerálny riaditel'lA MPSVR SR

Za Poskytovatel'a v Benkovciac| ,
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Podpis:
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dňa: t// 11/ /t)//

....

lng. Viera Pavlišková

Štatutárny zástupca
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