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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 132/2020 

DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSTÚPENÍ  

NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA 

PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU 

Uzavretý v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
s prihliadnutím na § 25 ods. 1 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej aj ako „Zákon o EŠIF“) a na § 20 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a § 8 ods. 1 písm. e) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej len „Dodatok“) 

PLSK.03.01.00-12-0006/16 

Tento Dodatok je uzatvorený medzi: 

Postupca: 
názov:  Prešovský samosprávny kraj 
so sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
zastúpený:  PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom samosprávneho kraja 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo ú čtu IBAN : SK21 8180 0000 0070 0037 8056 

(ďalej len „Postupca“ alebo „Projektový partner 1“) 

Postupník: 
Názov: Žilinský  samosprávny kraj 
so sídlom: Komenského 48, 011 09 Žilina 
zastúpený:  Ing. Erikou Jurinovou, predsedníčkou samosprávneho kraja 
IČO: 37808427 
DIČ: 2021626695 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo ú čtu IBAN : SK41 8180 0000 0070 0055 5788

(ďalej len „Postupník“ alebo „Projektový partner 2“) 
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

1) Dodatok č. 2 k Zmluve o postúpení národného spolufinancovania pre projektového
partnera 2 v rámci strešného projektu sa uzatvára na základe uzatvorenia:

a) Dodatku č. PLSK.03.01.00-12-0006/16-04 k Zmluve o poskytnutí finančného
príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý uzatvoril dňa 08.05.2019
Poskytovateľ  - Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej
republiky) a Vedúci partner projektu (Zväzok Euroregion „Tatry“) ako Hlavný prijímateľ
finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného
projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na
poľsko-slovenskom pohraničí (ďalej len „Projekt“). Uzatvoreniu dodatku predchádzalo
rozhodnutie Monitorovacieho výboru č. 5/2020 zo dňa 3.3.2020, ktorým sa schválil
presun časti nevyčerpanej alokácie určenej na realizáciu štandardných projektov
v rámci Prioritnej osi 3 do Fondu mikroprojektov – strešný projekt č. PLSK.03.01.00-
12-0006/16.

b) Dodatku č. 2 k Zmluve o národnom spolufinancovaní pre Projekt č. PLSK.03.01.00-
12-0006/16-02, ktorý bol uzatvorený dňa 19.10.2020 medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Projektovým partnerom 1 (ďalej len
„Zmluva o národnom spolufinancovaní“).

c) Dodatku č. 3/2020 k Partnerskej zmluve na realizáciu strešného projektu
č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 pod názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-
slovenskom pohraničí uzatvoreného dňa 10.07.2020  medzi partnermi Projektu na
jeho realizáciu (ďalej len „Partnerská zmluva“).

2) Postupník prehlasuje, že s dodatkami podľa bodu 1 sa riadne oboznámil v čase pred
podpísaním tohto Dodatku.

3) Na základe Dodatku č. PLSK.03.01.00-12-0006/16-04 k Zmluve o poskytnutí finančného
príspevku (označeného v bode 1 písmeno a) tohto článku) a Dodatku č. 2 k Zmluve
o národnom spolufinancovaní (označeného v bode 1 písmeno b) tohto článku) poskytne
Národný orgán Postupcovi na realizáciu určených aktivít Projektu spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške najviac 50 529,07 EUR (slovom
päťdesiattisícpäťstodvadsaťdeväť EUR a sedem eurocentov), z ktorých je suma
22 279,28 EUR – ako suma informatívna - určená pre Postupníka.
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Informatívne rozdelenie príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky medzi 
jednotlivých partnerov Projektu zo SR: 

 

Identifikácia partnera 
Výška poskytnutého 
finančného príspevku 

Podiel poskytnutého 
finančného príspevku na 
celkových oprávnených 

výdavkoch partnera 

Prešovský samosprávny kraj 28 249,79 EUR 10,00 % 

Žilinský samosprávny kraj 22 279,28 EUR 10,00 % 

 

 
 

I. Predmet a ú čel Dodatku 
 

V Zmluve o postúpení národného spolufinancovania pre Postupníka v rámci strešného 
projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-
slovenskom pohraničí  sa zavádzajú nasledujúce zmeny:  

 
1) Ods. IV bod 1. sa mení a znie takto: 

1. Postupca postúpi Postupníkovi poskytnuté spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR 
najviac do výšky 22 279,28 EUR (slovom: dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiatdeväť EUR 
a dvadsaťosem eurocentov), prijaté Postupcom zo štátneho rozpočtu SR, na realizáciu 
určených aktivít Projektu. Určené aktivity Projektu predstavujú vyčlenenú časť aktivít, 
ktoré vykonáva Postupník a na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu SR v stanovenom pomere k prostriedkom EFRR uvedenom 
v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí FP.  

2)  Všetky ostatné ustanovenia platnej Zmluvy neupravené týmto Dodatkom zostávajú                  
v platnosti bez zmeny. 
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II. Záverečné ustanovenia

1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia obidvoma
zmluvnými stranami. V prípade, ak zmluvné strany tohto dodatku nezabezpečia jeho
zverejnenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu v rovnakom čase, za deň účinnosti sa
považuje deň nasledujúci dni prvého zverejnenia.

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa
nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

3) Tento Dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o postúpení národného spolufinancovania pre Postupníka.

4) Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom po podpise Dodatku dostane Postupca
a Postupník po 2 vyhotovenia tohto Dodatku.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, obsah Dodatku vyjadruje ich slobodnú
vôľu, pričom ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,
nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Prešove dňa 10.11.2020 V Žiline dňa 18.11.2020 

Za Postupcu:  Za Postupníka: 

v.r. v.r.

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

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  Ing. Erika Jurinová 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 23.11.2020 

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 24.11.2020 


