spis. č.: 7439/2020-M_ODRAV
zázn. č.: 109695/2020

DODATOK č. 1
ku Kontraktu zo dňa 08.01.2020
(ďalej len „dodatok č. 1“)

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:
(ďalej len „zadávateľ“)
Vykonávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO
(ďalej len „vykonávateľ“)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Štátna pokladnica
XXXXXXXXXXX
00681156
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
a
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava
MUDr. Roman Joch, riaditeľ
Štátna pokladnica
XXXXXXXXXXX
30847451

(zadávateľ a vykonávateľ spolu ďalej len „účastníci kontraktu“)
II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Účastníci kontraktu uzatvorili dňa 08.01.2020 Kontrakt uzavretý podľa uznesenia vlády
SR č.1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky a Inštitútom pre výskum práce a rodiny (ďalej len
„kontrakt“).
2. Účastníci kontraktu v súlade s článkom IV. bod 3 kontraktu sa dohodli na uzavretí tohto
dodatku č. 1 ku kontraktu v súvislosti so zvýšenými výdavkami pri presťahovaní
vykonávateľa na novú adresu a zvýšenými výdavkami v čase mimoriadnej situácie
(COVID 19).

III.
PREDMET DODATKU
1. Účastníci kontraktu sa dohodli, že článok IV. kontraktu sa dopĺňa o nový bod 4 v znení:
4. Zadávateľ poskytne nad rámec pôvodne schváleného rozpočtu vykonávateľovi finančné
prostriedky na výdavky spojené s presťahovaním vykonávateľa na novú adresu
a zvýšenými výdavkami v čase mimoriadnej situácie (COVID 19) vo výške 13 000,- eur.
2. Ostatné ustanovenia kontraktu zostávajú nezmenené.
IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi kontraktu
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 6 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po
dva rovnopisy.
3. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni, za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave, dňa .......................

v Bratislave, dňa ........................

za zadávateľa:

za vykonávateľa:

................................................
Bc. Milan Krajniak
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

.........................................
MUDr. Roman Joch
riaditeľ IVPR
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