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DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ

ČÍSLO ZMLUVY: PLSK.03.01.00-12-0006/16-02

TENTO DODATOK je uzatvorený medzi:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00156621

DIČ: 2021291382

konajúci: Ing. Ján Mičovský, CSc., minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

poštová adresa:    Račianska 153/A, P.O.Box 1, 831 03 Bratislava 33, Slovenská republika

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ (Hlavný cezhraničný partner zo SR):

názov: Prešovský samosprávny kraj

sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

zapísaný v:

konajúci: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Banka: Štátna pokladnica

číslo účtu IBAN: SK21 8180 0000 0070 0037 8056

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná
strana“)

Číslo z centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 134/2020
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PREAMBULA 

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o národnom spolufinancovaní sa uzatvára na základe uzatvorenia Dodatku  
č. PLSK.03.01.00-12-0006/16-04 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku z EFRR, ktorý uzavrel 
vedúci partner projektu (Związek Euroregion "Tatry") s riadiacim orgánom (Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej PR) dňa 21.05.2020. Uzatvorenie dodatku predchádzalo  rozhodnutie 
Monitorovacieho výboru č. 5/2020 zo dňa 03.03.2020, ktorým sa schválil presun časti nevyčerpanej 
alokácie určenej na realizáciu štandardných projektov v rámci PO3 do Fondu malých projektov (PO3) 

– strešný projekt č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - 
slovenskom pohraničí.“  
 
Článok 1 PREDMET DODATKU 

1. VÝDAVKY PROJEKTU A SPOLUFINANCOVANIE 

1.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi spolufinancovanie 
najviac do výšky 50 529,07 EUR (slovom päťdesiattisíc päťstodvadsaťdeväť EUR a sedem centov) 
zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu Určených aktivít Projektu. Určené aktivity Projektu 
predstavujú vyčlenenú časť aktivít ktoré realizujú Prijímateľ a Partneri zo SR, a na realizovanie 
ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v stanovenom 
pomere k prostriedkom EFRR uvedenom v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí FP z EFRR. 

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 % 

 

Článok 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť (je uzatvorený) dňom neskoršieho podpisu oboma 
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti Dodatku 
rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé 
zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje 
Prijímateľa. 

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu 
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za 
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súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2.4 Tento Dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.5 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1
rovnopis a 2 dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi Zmluvnými stranami sa bude
postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

2.6 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.

Za Poskytovateľa     Za Prijímateľa

v Bratislave, dňa 22.09.2020:   v Prešove, dňa 19.10.2020:

Podpis:                               v.r. Podpis:                             v.r.

Ing. Ján Mičovský, CSc.       PaedDr. Milan Majerský, PhD.

minister         predseda PSK

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 24.11.2020
(Prvé zverejnenie dňa: 26.10.2020)
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 27.10.2020


