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Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby  

ITMS2014+ kód: 312041U153 

 
 

DODATOK č. N20200401002D05 
 

k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. N20200401002 
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

medzi nasledovnými zmluvnými stranami  
(ďalej ako „Dodatok“)  

 
Článok 1. 

Zmluvné strany 
 
1.1 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:  Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  30854687 
DIČ:  2021846299 
e-mail: nptos@ia.gov.sk 

konajúci:  Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ 

(ďalej len „IA MPSVR SR“) 

1.2 Poskytovateľ opatrovateľskej služby 

názov:  Obec Šterusy  

sídlo:  Šterusy 117, 922 03 Šterusy  

konajúci:  Štefan Madunický, starosta obce  

IČO:  00800163  

DIČ:  2020538091  

e-mail:  zuzana.jurcova@sterusy.dcom.sk  

banka:  VÚB banka, a.s.  

číslo účtu (vo formáte IBAN): SK30 0200 0000 0000 3002 7212 

(ďalej len „poskytovateľ opatrovateľskej služby“) 

(IA MPSVR SR a Poskytovateľ opatrovateľskej služby ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo 
jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Článok 2. 
Predmet Dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 14. , odseku 14.1 Zmluvy o spolupráci č. N20200401002 (ďalej ako 

„Zmluva o spolupráci“), zo dňa 01.04.2020 v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti 
terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+: 312041U153, dohodli, že znenie článku 5., odseku 5.9 
Zmluvy o spolupráci sa mení nasledovne:  
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5.9 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:  

a) Žiadaný počet pracovných miest opatrovateliek uviedol poskytovateľ opatrovateľskej služby 

v  Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS, alebo ich uvedie v Žiadosti o schválenie počtu 

opatrovateliek, ktorú zašle elektronicky na doručovaciu adresu IA MPSVR SR.  

b) IA MPSVR SR pri schvaľovaní počtu opatrovateliek vychádza z limitov projektu, zadefinovaných 

v Príručke pre spolupracujúce subjekty; IA MPSVR SR určuje počet opatrovateliek schválením 

Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS alebo Stanoviskom o schválení počtu opatrovateliek, ktoré 

zasiela elektronicky poskytovateľovi opatrovateľskej služby na e-mailovú adresu pre záväznú 

elektronickú komunikáciu, ktorú poskytovateľ opatrovateľskej služby uviedol v Žiadosti 

o zapojenie sa do NP TOS. 

c) Pokiaľ poskytovateľ opatrovateľskej služby nemá elektronicky doručené Stanovisko o schválení 

počtu opatrovateliek, nevzniká mu právny nárok na zaradenie opatrovateliek do výkonu v rámci 

projektu, ani na uhradenie transferu. Schválené pracovné miesta opatrovateliek môže 

poskytovateľ opatrovateľskej služby obsadiť dňom nasledujúcim po dni doručenia Stanoviska 

o schválení počtu opatrovateliek, ktoré IA MPSVR SR zašle poskytovateľovi opatrovateľskej 

služby elektronicky na e-mailovú adresu pre záväznú elektronickú komunikáciu.  

d) Poskytovateľ opatrovateľskej služby môže zaradiť opatrovateľku do výkonu najskôr v deň 

nasledujúci po dni doručenia Stanoviska o schválení počtu opatrovateliek na e-mailovú adresu 

pre záväznú elektronickú komunikáciu, najneskôr však do 90 kalendárnych dní po dni doručenia 

Stanoviska o schválení počtu opatrovateliek poskytovateľovi opatrovateľskej služby.  Uvedená 

lehota sa považuje za zachovanú počas celej doby realizácie projektu a viaže sa na obsadzované 

pracovné miesto, nie na osobu konkrétneho zamestnanca/- kyne, t. j. pri každom jednom 

uvoľnení schváleného pracovného miesta má poskytovateľ opatrovateľskej služby 90 

kalendárnych dní na obsadenie takéhoto pracovného miesta.  V prípade, ak poskytovateľ 

opatrovateľskej služby nezaradí opatrovateľku do výkonu do uplynutia tejto lehoty, zaniká mu 

právny nárok na schválené pracovné miesto. V prípade záujmu musí poskytovateľ 

opatrovateľskej služby opätovne požiadať o schválenie počtu opatrovateliek a s 

poskytovateľom opatrovateľskej služby bude uzatvorený Dodatok k Zmluve o spolupráci 

upravujúci Tabuľku č.1 tejto Zmluvy. V prípade vzniku nejasností a/alebo rozporov medzi 

Zmluvnými stranami o správnosti postupu v okolnostiach prípadu podľa predchádzajúcej vety, 

je určujúce stanovisko IA MPSVR SR, ktoré môže kedykoľvek aj z vlastnej iniciatívy predložiť 

poskytovateľovi opatrovateľskej služby. 

   Tabuľka č.1 

Samosprávny kraj  Trnavský 

Názov transferu 

Maximálny počet pracovných 

miest opatrovateliek 

(prepočítaný na plné pracovné 

úväzky) 

Maximálna nárokovateľná časť 

NFP v EUR  

Transfer na výkon opatrovateľskej 

služby 
2 27 750,00 

Transfer na vzdelávanie 2      640,00 

Transfer na supervíziu  2      567,84 

Celkom zazmluvnená suma  28 957,84 
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Maximálny počet mesiacov podpory 
(maximálny počet mesiacov sa uvádza 
v prepočte na celé mesiace) 

23 
obdobie od 04/2020 do 02/2022 
 

Názov transferu 

Maximálny počet pracovných 
miest opatrovateliek 

(prepočítaný na plné pracovné 
úväzky) 

Maximálna nárokovateľná časť 
NFP v EUR  

Transfer na výkon opatrovateľskej 
služby 

1 15 810,00 

Transfer na vzdelávanie 1      320,00 

Transfer na supervíziu  1      324,48 

Celkom zazmluvnená suma                      16 454,48 

e) Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení časti finančného príspevku vychádzajú z limitov 

projektu, zadefinovaných v Príručke pre spolupracujúce subjekty. 

f) Poskytovateľ opatrovateľskej služby je oprávnený nárokovať si transfer maximálne do výšky 

sumy, uvedenej v odsekoch 5.3, 5.4 a 5.5 tejto Zmluvy o spolupráci. Skutočne vyplatená výška 

transferu bude závisieť od splnenia podmienok pre poskytnutie transferu, uvedených v tejto 

Zmluve o spolupráci a v Príručke pre spolupracujúce subjekty, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy o 

spolupráci.  

 
Článok 3. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci.  

2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane IA MPSVR SR a jeden poskytovateľ 

opatrovateľskej služby. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Implementačnou 

agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

4. Ustanovenia Zmluvy o spolupráci týmto Dodatkom výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti 

v nezmenenej podobe. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 

   Za IA MPSVR SR  

   v Bratislave, dňa: 

Za poskytovateľa opatrovateľskej služby  

v  Šterusoch, dňa: 

 

 

 

 

 

 

   Podpis:    Podpis:   

Ing. Andrej Svitáč 

 generálny riaditeľ 

Štefan Madunický 

starosta obce  

 


