DODATOK . I312041R78601D01
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO PRÍSPEVKU
( alej aj ako „zmluva“)
íslo zmluvy:
názov projektu:
kód projektu ITMS2014+:

I312041R78601
Sie ovaná sociálna služba – poskytovanie OS
312041R786

uzavretej medzi
Poskytovate om nenávratného finan ného príspevku ( alej len „poskytovate “):
názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sídlo:
Špitálska 4,6, 8, 816 43 Bratislava
00 681 156
I O:
DI :
2020796338
konajúci:
JUDr. Ján Richter, minister
v zastúpení
názov:
Implementa ná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
sídlo:
Špitálska 6, 814 55 Bratislava
poštová adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
30 854 687
I O:
DI :
2021846299
konajúci:
Ing. Martin Ruži ka, generálny riadite
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní asti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovate ským orgánom zo d a 11.11.2015

a
Prijímate om:
názov:
sídlo:
zapísaný v:
konajúci:
I O:
DI :

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska 15 – 17, 946 03 Kolárovo
Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecnoprospešné služby
Mgr. György Murányi
31824633
2021015876

V súlade s l. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finan ného príspevku sa zmluvné strany
dohodli, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finan ného príspevku sa mení nasledovne:
I.
1.
2.

Príloha . 3 Rozpo et projektu sa nahrádza novou prílohou . 3 Rozpo et projektu.
Na zmeny uvedené v lánku I tohto dodatku sa vz ahuje aj Metodický pokyn CKO .
26, najmä as 2.4., ktorá upravuje asový aspekt posudzovania zmien projektu a
právne ú inky zmeny.
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II.
1.
2.
3.

Tento dodatok je neoddelite nou sú as ou Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finan ného príspevku.
Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane
prijímate a 2 poskytovate .
Tento dodatok nadobúda ú innos pod a postupu uvedeného v lánku 7, bode 7.1
zmluvy o poskytnutí nenávratného finan ného príspevku.

Prílohy:
Príloha . 3 Rozpo et projektu

Za Poskytovate a v zastúpení, v Bratislave, d a:

Podpis: .......................................
Ing. Martin Ruži ka, štatutárny orgán/zástupcu1Poskytovate a

Za Prijímate a v Kolárove, d a:

Podpis:

.......................................

Mgr. György Murányi, štatutárny orgán/zástupcu2 Prijímate a

1
2

Ak sa nehodí, pre iarknite
Ak sa nehodí, pre iarknite

2

Číslo zmluvy: I312041R78601
Príloha č. 3 Rozpočet projektu
Názov projektu: Sieťované sociálne služby - poskytovanie OS

Rozpočet projektu s podrobným komentárom
Aktivita /
P. č.
Názov položky
podaktivita
1
1.
2

Skupina výdavkov

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Počet
jednotiek

Celkom

Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

Opatrovateľka plný úväzok

521 - Mzdové výdavky

mesiac

570,00 €

442,00

Predpokladá sa zamestnanie 17 opatrovateľov/liek na plný úväzok
251 940,00 €
na dobu 26 mesiacov (01.04.2019-31.05.2021)

Opatrovateľka skrátený úväzok

521 - Mzdové výdavky

mesiac

285,00 €

416,00

118 560,00 €

Spolu za projekt

370 500,00 €

Predpokladá sa zamestnanie 16 opatrovateľov/liek na polovičný
úväzok na dobu 26 mesiacov (01.04.2019-31.05.2021)

X

