DODATOK č. 3
k Zmluve o spolupráci
na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave

Zmluvné strany:

Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom hlavného mesta Bratislavy
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Názov:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava,
n. o. , nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave
pod č. VVS-673/54/2002-NO
Sídlo:
Palackého č. 1, 810 00 Bratislava
Zastúpené:
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, rektorom neziskovej
organizácie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
IČO:
31821979
DIČ:
2021302151
(ďalej len „vysoká škola“)
(hlavné mesto a vysoká škola ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok I

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. V ods. 2 Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie činnosti
nocľahárne Mea Culpa na Hradskej 2/B v Bratislave uzavretej dňa 18. 11. 2010 (ďalej len
„zmluva“) dohodli na predĺžení platnosti zmluvy do 30.04.2019 a na zmene zmluvy
nasledovne:
1. V Čl. II ods. 2 sa za písmeno e) dopĺňajú nové písmená f) a g) nasledovného znenia:
„f) viesť a zodpovedať v plnom rozsahu za evidenciu prijímateľov sociálnej služby
nocľahárne.“.

„g) zmeny v Prevádzkovom poriadku, Vnútornom ubytovacom poriadku, zmeny alebo
výmeny interiérového vybavenia, zmeny personálneho zabezpečenia nocľahárne a zmeny
organizačnej štruktúry uskutočňovať až po predchádzajúcom písomnom súhlase hlavného
mesta s navrhovanými zmenami.“
2. Za Článok III zmluvy sa vkladá nový Článok IV s názvom Nadstavbové opatrenia a znie
nasledovne:
„1. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a) informovať bezodkladne vysokú školu o nutnosti aplikácie nadstavbových opatrení
uvedených v odseku 2 tohto článku pre sociálnu skupinu ľudí bez domova v prípade
nepriaznivých klimatických podmienok,
b) zabezpečiť financovanie všetkých nákladov spojených s dovozom stravy do
nocľahárne,
c) zabezpečiť personálne obsadenie nocľahárne podľa potreby.
2. Vysoká škola sa počas aplikácie nadstavbových opatrení zaväzuje:
a) prijímať klientov pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok (aj klientov
distribuovaných mimovládnymi organizáciami),
b) poskytovať celodennú sociálnu službu v rozsahu 24 hodín, t. z. počas dňa aj počas
noci,
c) neprekročiť maximálny možný počet prijímaných klientov do nocľahárne, t. j. 50
osôb,
d) zabezpečiť bezplatné poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni všetkým jej
klientom,
e) uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu s hlavným mestom, zabezpečiť evidenciu
všetkých prijímaných klientov a túto poskytnúť hlavnému mestu,
f) zabezpečiť celodennú stravu klientom jej dovozom.“
3. V pôvodnom Článku IV zmluvy sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3 nasledovného znenia:
„3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu výpoveďou, pričom výpovedná lehota je
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.“ Pôvodný ods. 3 sa označí ako ods. 4 a jeho znenie sa mení
nasledovne: „Opakované porušenie zmluvných záväzkov uvedených v Čl. II ods. 2 písm.
a), f) a g) bude považované za podstatné porušenie zmluvy a bude dôvodom pre
odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia
písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.“
4. Doterajšie Články IV a V sa označujú ako články V a VI.

Článok II
1. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá
zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 3 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné
strany si dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú
proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady a na znak súhlasu ho potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi
V Bratislave dňa 26. 10. 2018
Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

v. r.
.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

V Bratislave dňa 29. 10. 2018
Za Vysokú školu sv. Alžbety v Bratislave:

v. r.
............................................................
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc,
rektor

