
D, f O D A T O K č. DOD/0. 
projektu Poc p 

-2014//053/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného 
>ora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 27120130555 

zo dňa 30.05.2014 

ČÍSLO Z M L U V Y : 053/2014-IZ-4.0/V 

• Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

ZMLUVNÉ STRANY: 

. IAZaSI 

názov Implementačná agentúra pre Operačný pro 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

sídlo Špitálska 25.27, 814 55 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO 30854687 

DIČ 2021846299 

konajúci Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ 

(ďalej len . J A ZaSI") 

1.2. Poskytovateľ opatrovateľskej služby 

názov : Mesto Prievidza 

sídlo Námestie slobody , č. 14, 917 01 Prievidza 

konajúci JUDr. Katarína Macháčková 

IČO 00318442 

DIČ 2021162814 

banka Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu ( vo formáte IBAN): SK2402000000000016626382 

(ďalej len „Poskytovateľ opatrovateľskej služby") 

uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. 053/2014-IZ-4.0/V, uzatvorenej dňa 23.05.2014 v rámci 
národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 27120130555 (ďalej len 
„Zmluva") v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Článkom 12 ods. 12.1 Zmluvy tento Dodatok, ktorým sa menia a dopĺňajú 
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 D O D A T K U 

1. Článok 5.Zmluvy sa mení tak, že odsek 5.6. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

.,5.6. Zmluvne strany sa dohodli na nasledujúcom: 

a) počet opatrovateliek, zamestnaných poskytovateľom opatrovateľskej služby, na výkon ktorých 
IA ZaSI poskytuje finančné prostriedky v zmysle tejto Zmluvy, je minimálne 1 opatrovateľka. 

A k poskytovateľ opatrovateľskej služby neobsadil pracovné pozície, ktorých počet bol zmluvne 
dohodnutý pôvodným znením Zmluvy a jej Dodatkov, predchádzajúcich tomuto Dodatku, 
a opatrovateľky nezačali uskutočňovať výkon opatrovateľskej činnosti najneskôr ku dňu 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. 

d) IA ZaSI, sa zaväzuje zaslať na základe požiadavky poskytovateľa opatrovateľskej služby 
uvedenej v bode c) poskytovateľovi opatrovateľskej služby e-mailom do 3 pracovných dní 
odo dňa 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), d) obdrží 
od IA ZaSI kladné stanovisko s odsúhlaseným počtom opatrovateliek, môže začať s výkonom 
opatrovateľskej služby prostredníctvom odsúhlasených opatrovateliek od 1. dňa nasledujúceho 
mesiaca. IA ZaSI bude uhrádzať poskytovateľovi opatrovateľskej služby transfer len na počet 
odsúhlasených opatrovateliek, a to v prípade splnenia ostatných podmienok, uvedených v článku 
7 tejto zmluvy. 

A k poskytovateľ opatrovateľskej služby neobsadí pracovné pozície odsúhlasených opatrovateliek 
od 1. dňa 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 neprítomnosti 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 (ďalej 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, nevzbudzujúcim 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 
predpisuje povinný zverejniť Dodatok k Zmluve na svojom webovom sídle alebo 
v obchodnom vestníku. 

6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia IA ZaSI v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Za IA ZaSI v Bratislave, dňa29-10-
- 7 . NOV. 2014 

a Mesto Prievidza, d ň a ^ ^ - H f - \ 


