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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 1402/2020 

Číslo dodatku: 1250/2019 

 

Dodatok č. 1   
k Zmluve o partnerstve č. 267/2018 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) medzi zmluvnými stranami: 
 

názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  
a informatizáciu 

sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
 Slovenská republika 

konajúci: Mgr. Patrik Krauspe 
vedúci úradu 

IČO: 50349287 
    

(ďalej len „Hlavný partner“ alebo „Prijímateľ“) 
a 

názov:  Prešovský samosprávny kraj 

sídlo:  Námestie mieru 2,  080 01 Prešov 
  Slovenská republika 

konajúci: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
IČO: 37870475 
 
(ďalej len „Partner“) 

 
(Hlavný partner a Partner sa na účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 
 
V súlade s článkom 15 odsek 3 Zmluvy o partnerstve č. 267/2018 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 
Obchodný zákonník v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona o príspevku  z EŠIF(ďalej len „ZoP“) 
sa Zmluvné strany dohodli, že ZoP sa mení nasledovne: 
 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 
 

1. Článok 1  odsek 1 ZoP sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovne:  
„Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto ZoP s cieľom upraviť ich vzájomné práva a 
povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu „Prevádzkovanie 
integrovanej siete informačno-poradenských centier“ a „Rozšírenie informačno-poradenského 
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centra v Prešovskom kraji“ (ďalej len „Projekt“) a v súlade s podmienkami Vyzvania za účasti 
Partnera. Projekt nadväzuje na implementáciu projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 
 

2. Článok 1 odsek 3 ZoP písmeno e) sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovne:  
„Zmluva o poskytnutí NFP – právny titul, na základe ktorého sa poskytuje príspevok; Zmluva 
o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a žiadateľom, ktorého žiadosť bola 
schválená v konaní podľa zákona o príspevku z EŠIF a ktorý sa uzatvorením zmluvy stáva 
Prijímateľom; osobitne sa uvádza, že ak sa v tejto ZoP používa pojem „zmluva“, rozumie sa 
tým zmluva o poskytnutí NFP bez jej príloh. Ide o zmluvu o poskytnutí NFP, uzavretú pre 
Projekt. 
 

3. Príloha č. 1 k ZoP sa nahrádza v plnom rozsahu novou Prílohou č. 1 k ZoP, ktorá tvorí Prílohu 
č. 1 k Dodatku č. 1. 

 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoP.  

 
2. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené 

a v platnosti. 
 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán. Dodatok č. 1 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv  alebo na webovom sídle Partnera v súlade s odsekom 4 tohto článku.  

 
4. Vo vzťahu k prvému zverejneniu Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom 

sídle Partnera sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že:  
i. ak Hlavný partner a Partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, prvé zverejnenie Dodatku č. 1 zabezpečí Hlavný 
partner a o dátume zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv informuje 
Partnera;  

ii. ak však Dodatok č. 1 nebude Hlavným partnerom zverejnený v Centrálnom registri zmlúv 
do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti, Dodatok č. 1 je oprávnený zverejniť 
ako prvý i Partner na svojom webovom sídle, ktorý o dátume zverejnenia Dodatku č. 1 
v takom prípade informuje Hlavného partnera.  

iii. po prvom zverejnení Dodatku č. 1 jednou zo Zmluvných strán si druhá Zmluvná strana 
následne tiež splní povinnosť zverejnenia tohto Dodatku č. 1 na Centrálnom registri zmlúv 
prípadne na svojom webovom sídle. 

 
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho Partner dostane dva (2) rovnopisy, 

Hlavný partner dostane tri (3) rovnopisy a Poskytovateľ dostane jeden (1) rovnopis.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis Dodatku č. 1 a na znak súhlasu 
ho podpísali. 

 
 
Prílohy:  
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1. Príloha č. 1 k Dodatku č. 1: Prehľad hlavných a podporných aktivít, merateľných ukazovateľov 
Projektu a výšky rozpočtu Projektu (Príloha č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 267/2018) 
 

 
 
 

 
Podpisy Zmluvných strán:  

 
Za Hlavného partnera: 
V Bratislave, dňa 09.01.2020        v.r. 

............................................... 
Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky  

pre investície a informatizáciu 

   
Za Partnera: 

V Prešove, dňa 15.01.2020        v.r. 

............................................ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD  

predseda Prešovského  
samosprávneho kraja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.01.2020 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.01.2020 (Prvé zverejnenie v crz 17.01.2020)  


