
 

 
DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

číslo zmluvy :     Z312031A062 zo dňa 04.12.2015 

názov projektu:  „Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne“ 

 

uzavretej medzi 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku  

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO:  681156 

DIČ: 2020796338 

konajúci:  JUDr. Ján Richter 

 minister 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov:                 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

sídlo:                   Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

zapísaný v:          20.11.2003 podľa Zákona č. 453/2003 Z.z 

konajúci:             Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ 

IČO:                    30794536 

DIČ:                    2021777780 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 312031A062 

 

 

V súlade s článkom 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí NFP“), sa zmluvné strany dohodli, že 

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne: 

 

 

I. 

 

1.  Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, odsek 3.1 a), b) sa mení nasledovne : 

 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 29 998 207,95 EUR 

(slovom: dvadsaťdeväť miliónov deväťstodeväťdesiatosemtisícdvestosedem eur a deväťdesiatpäť 

centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 29 998 207,95 EUR (slovom: 

dvadsaťdeväť miliónov deväťstodeväťdesiatosemtisícdvestosedem eur a deväťdesiatpäť centov), čo 
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predstavuje 100% z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy,   

 

II. 

 

2.  Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  PREDMET PODPORY NFP sa nahrádza v plnom rozsahu tak,                    

ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku 

 

III. 

 

3.  Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – ROZPOČET PROJEKTU  sa nahrádza v plnom rozsahu tak,  

ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku. 

 

        IV. 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

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 

NFP. 

 

 

 

                V  Bratislave dňa: 05.06.2019                                 V  Bratislave dňa:  13.06.2019  

 

 

 

 

 

                 XXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXX 

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

                        JUDr. Ján Richter                                 Ing. Marián Valentovič 

                            minister                                                                        generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.2  Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP 

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu – Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac 

rozvinutom regióne 



 

 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP
1
 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne 

Kód projektu: 312031A062 

Kód ŽoNFP: NFP312030A062 

Operačný program: Operačný program ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z:  

Prioritná os: 3 Zamestnanosť 

Špecifický cieľ: 
3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými 

povinnosťami, najmä žien 

Kategórie regiónov: MDR – rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
105 – Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, 

zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu 

Hospodárska činnosť: 24 - Iné nešpecifikované služby 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Predfinancovanie: -- 

                                                 
1
 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  



 

 

Refundácia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj  

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 
Bratislavský kraj 

Okres NUTS IV): -- 

Obec: -- 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
96 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity):  
01/2015 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 

aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich 

realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

12/2022 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 



 

 

Hlavná aktivita 1 Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa  

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   Riadenie, informovanosť a publicita projektu  

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná 

jednotka 

Cieľová 

hodnota 

Obdobie realizácie 

aktivity 

Aktivita 1 

 Poskytovanie príspevku 

na starostlivosť o dieťa 

Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na starostlivosť o dieťa a sú 

šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní 
počet 5 198 

01/2015 -  12/2022 

Rodič starajúci sa o dieťa/deti do 3 rokov počet 6 930 

 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0378 

Počet rodičov, ktorým bol 

poskytnutý príspevok na 

starostlivosť o dieťa a sú 

šesť mesiacov po odchode 

zamestnaní, a to aj 

samostatne zárobkovo 

činní 

počet 5 198 Nie PraN,UR 

P0622 
Rodič starajúci sa 

o dieťa/deti do 3 rokov 
počet 6 930 Nie PraN,UR 

 

 

 



 

 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 
- - - - 

 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 

Typ aktivity 

Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu ( EUR) 

Aktivita 1. Poskytovanie príspevku na 

starostlivosť o dieťa  

29 384 118,00 

 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku (EUR) 

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči 

tretím osobám 

29 384 118,00 

 

Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu ( EUR) 

Podporné aktivity 614 089,95 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku (EUR) 

112 - Zásoby 

518 - Ostatné služby 

521 – Mzdové výdavky 

  19 515,00 

    1 685,00 

592 889,95 

 

 



 

 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 29 998 207,95  

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 

generujúce príjem (EUR) -- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100,00 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku 

(EUR) 
29 998 207,95  

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa 

(EUR) 
 0,00 

 

 



P. č.
Aktivita/podakt

ivita
Názov položky Skupina výdavkov   Celkom

Menej rozvinutý  

región 

Viac rozvinutý 

región

Systém 

financovania*

1

 Poskytovanie 

príspevku na 

starostlivosť o 

dieťa

Transfery na 

poskytovanie 

príspevku na dieťa

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči 

tretím osobám
29 384 118,00 € 0,00 29 384 118,00 €

2 29 384 118,00 € 29 384 118,00 €

3
Mzdové výdavky na 

riadiaci personál
521 Mzdové výdavky 592 889,95 € 0,00 592 889,95 €

4
Spotrebný materiál a 

pečiatky
112 - Zásoby 19 515,00 € 0,00 19 515,00 €

5
Publicita a 

informovanosť
518 - Ostatné služby 1 685,00 € 0,00 1 685,00 €

6 614 089,95 € 0,00 614 089,95 €

29 998 207,95 € 0,00 29 998 207,95 €

0,00 €

0,00 €

2,09%

* v prípade kombinácie systémov financovania vrátane predfinancovania sa označia položky, ktoré budú uhrádzané formou predfinancovania písmenom P a položky, 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)

Rozpočet projektu -Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

                   Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky)

Celkom priame oprávnené výdavky 

Riadenie 

projektu, 

publicita a 

informovanosť

Celkom nepriame oprávnené výdavky 

Spolu za projekt

Rezerva na nepredvídané výdavky:

Celkom krížové financovanie:

Pomer nepriamych výdavkov: 

ktoré budú realizované zo zálohových platieb písmenom Z


