Číslo z registra zmlúv UPSK: Dodatok 115/2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
pre individuálny mikroprojekt
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 1068/2019/DPRN zo dňa
18.11.2019,
na realizáciu mikroprojektu: „Get 2 IT“ (ďalej len „zmluva o poskytnutí finančného
príspevku“).
Uzavretý medzi:
Prešovským samosprávnym krajom,
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475, DIČ: 2021626332,
ďalej len „VÚC”,
zastúpeným: PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho
kraja
a
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
so sídlom: Kláštorská 37, 054 01 Levoča,
IČO: 000161039, DIČ: 2020727533,1
ďalej len „mikroprijímateľ“,
v zastúpení: Mgr. Jaroslav Kramarčíkom, riaditeľ školy
spolu pomenované ako „zmluvné strany”,
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
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Čísla: DIČ (alebo ekvivalentný) alebo IČO, KRS (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný),
DPH (alebo ekvivalentný).
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§1
ZMENY V ZMLUVE
1) V § 6 bode 1 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sa vypúšťa pôvodný text
a nahrádza sa novým textom ktorý znie:
1. Obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:
1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01.11.2019;
2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 31.12.2021.
§2
OSTATNÉ USTANOVENIA
1) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Ak sa niektoré ustanovenia dodatku k zmluve stanú neplatné, nebude možné ich vykonať
alebo budú v rozpore so zákonom, dodatok bude zmenený s cieľom nahradiť alebo
odstrániť neplatné, nevykonateľné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore so
zákonom. Ostatné ustanovenie dodatku zostávajú v platnosti.
2) Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku 2, v štyroch rovnopisoch, tri
rovnopisy pre VÚC a 1 rovnopis pre mikroprijímateľa.
3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Prešovského
samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
§4
PRÍLOHY K DODATKU K ZMLUVE
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
1. Aktuálna žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
2. Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg Poľsko –Slovensko 2014-2020 v súvislosti s pandémiou Covid19.
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Príslušne podľa sídla mikroprijímateľa
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V mene

V mene

Prešovského samosprávneho kraja

Mikroprijímateľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Mgr. Jaroslav Kramarčík

predseda Prešovského samosprávneho kraja

riaditeľ školy

v.r.

..............................................................................
Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje)

v.r.
.............................................................
Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje)

Prešov, 28.07.2021
..............................................................................
Miesto, dátum

Levoča, 28.07.2021
.............................................................
Miesto, dátum

Dodatok bol zverejnený dňa: 29.07.2021
Dodatok nadobudol účinnosť dňa: 30.07.2021
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