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DODATOK č. 312041N40601D04 

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  
 

číslo zmluvy: 312041N40601 

názov projektu: Náhradná rodina má zmysel 
kód projektu ITMS2014+: 312041N406 

 

uzavretý medzi 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 

IČO:  00 681 156 

DIČ: 2020796338 

konajúci:  JUDr. Ján Richter, minister  
v zastúpení   

názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 

sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

IČO: 30 854 687 

DIČ: 2021846299 

konajúci:  Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh 
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 

a 

 

Prijímateľom:  

 

názov: Návrat, o.z. 
sídlo: Pluhova 1, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

zapísaný v: Zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov, registračné číslo: VVS/1-900/90-

10539 

konajúci: Mgr. Marek Roháček, štatutárny orgán 

IČO: 31746209 

DIČ: 2020856376    

    

V súlade s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany dohodli, 
že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
 

I. 

 

 

1. Príloha č. 3 Rozpočet projektu s podrobným komentárom sa nahrádza novou prílohou č. 3 s 
názvom „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“ z dôvodu úpravy rozpočtovej položky č. 5 

psychológ na pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas na 24 mesiacov a úpravy 
rozpočtovej položky č. 6 psychológ na pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu ½ 
ustanoveného týždenného pracovného času na 24 mesiacov pre 2 osoby. 
 

2. Na zmeny uvedené v článku I tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, najmä 
časť 2.4., ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne účinky zmeny. 
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II. 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 2 

poskytovateľ. 
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

      

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 

 

 

 

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

Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

 

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

Mgr. Marek Roháček, štatutárny zástupca Návrat, o.z.  



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Rozpočet projektu s podrobným komentárom 

Názov položky Skupina výdavkov 
Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

Počet 
jednotiek 

  Celkom 
Podrobný komentár k položke a k spôsobu 
výpočtu položky* 

Lektor prípravy na 
náhradnú rodinnú 
starostlivos  

521 – Mzdové 
výdavky 

hodina 21,01 € 156,00 3 277,56 € príprava 6 klientov po 26 hodín = 156 hodín 

Lektor prípravy na 
náhradnú rodinnú 
starostlivos  

521 – Mzdové 
výdavky 

hodina 32,57 € 1488,00 48 464,16 € 

celkom odlektorovaných 1488 hodín prípravy 
(zahŕňa bežnú prípravu 40 klientov realizovanú 
v kombinácii individuálna a skupinová forma; 
46 klientov absolvujúcich aktualizáciu; 3 
klientov absolvujúcich prípravu na prijatie 
die a a zo skupiny UD) 

Soc. Pracovník / 
Pracovníčka 

910 - Jednotkové 
výdavky 

mesiac 1002,00 € 48,00 48 096,00 € 
1 osoba na celý úväzok na 48 mesiacov – 

podaktivita 2 

Soc. Pracovník / 
Pracovníčka 

910 - Jednotkové 
výdavky 

mesiac 501,00 € 96,00 48 096,00 € 
2 osoby na 0,5 úväzok na 48 mesiacov – 

podaktivita 2 

Psychológ / 
Psychologička 

910 - Jednotkové 
výdavky 

mesiac 1100,00 € 24,00 26 400,00 € 
1 osoba na celý úväzok na 24 mesiacov – 

podaktivita 2 

Psychológ / 
Psychologička 

910 - Jednotkové 
výdavky 

mesiac 550,00 € 48,00 26 400,00 € 
2 osoby na 0,5 úväzok na 48 mesiacov – 

podaktivita 2 

Riadenie projektu 
905 - Ostatné 
spôsoby paušálneho 
financovania 

projekt 200 733,72 € 8,32% 16 701,05 € X 

Ostatné výdavky 
903 - Paušálna 
sadzba na ostatné 
výdavky projektu 

projekt 217 434,77 € 40,00% 86 973,91 € X 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(nariadenie 

1304/2013, čl. 14 
ods. 2) 

Spolu za projekt 304 408,67€ X 

 


