DODATOK
k Zmluve o spolupráci č. N20200326001 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 26.03.2020
ČÍSLO DODATKU: N20200326001D02
Článok 1.
1.1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.1. 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
:
30 854 687
DIČ
:
SK 2021846299
konajúci
:
Ing. Norbert Tinka, generálny riaditeľ
(ďalej len „IA MPSVR SR“)
1.1.2. Spolupracujúci subjekt
názov
:
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
sídlo
:
Kapitulská 308/18, 81414 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
konajúci
:
Mgr. Jozef Kákoš
IČO
:
37924443
DIČ
:
2022203073
banka
:
číslo účtu (vo formáte IBAN): XXXXX (ďalej len „Spolupracujúci subjekt“)
uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. N20200120003, uzatvorenej dňa 26.03.2020 v rámci
národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom
ITMS2014+: 312041Y376 (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:
Článok I.
PREDMET DODATKU
1. Článok 9.3. Zmluvy sa mení nasledovne: Vzájomná komunikácia zmluvných strán
súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj v elektronickej forme prostredníctvom emailu, pričom zmluvné strany budú vzájomne, pre záväznú elektronickú formu
komunikácie, používať tieto e-mailové adresy:

IA MPSVR SR: nptsp@ia.gov.sk
Spolupracujúci subjekt: streetwork@depaul.sk
2. Článok 13.6. Zmluvy sa mení nasledovne: IA MPSVR SR môže mimoriadne ukončiť
zmluvný vzťah aj v prípade, ak nedôjde k dohode o návrhu IA MPSVR SR podľa Článku
8. odseku 8.2 tejto Zmluvy v lehote, určenej v Článku 8. odseku 8.3 Zmluvy, a to
k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom uplynie táto lehota na prijatie návrhu zo strany
Spolupracujúceho subjektu podľa Článku 8. odseku 8.3. tejto Zmluvy.

Článok II.
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
Spolupracujúci subjekt a dva rovnopisy IA MPSVR SR.
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. Spolupracujúci subjekt je 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 MPSVR SR 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 MPSVR SR v Bratislave, dňa

Za Spolupracujúci subjekt, dňa

Podpis: .......................................

Podpis:....................................

Ing. Norbert Tinka

Mgr. Jozef Kákoš

generálny riaditeľ IA MPSVR SR

riaditeľ
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