
         

    

             

   

              
  

 
     

 
   

 
                                                  

               
           

       
             

        
     
                                                    
        
 

                                                       
         

          
        
              

        
   
      

 
 

  
           

          
                 

           
              

  
 
 

   
  

 
   

                  

             

            

          
 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 178/2021/OE 

Dodatok č. 1 

k Zmluve č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu 

MŠVVaŠ SR 

uzatvoreného v zmysle § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO: 37870475 
číslo účtu IBAN: SK07 8180 0000 0070 0018 3726 

Štátna pokladnica 
(ďalej len “ poskytovateľ“) 

a 

Prijímateľ: Gymnázium 
sídlo: Komenského 13, Lipany 
štatutárny orgán: Ing. Eva Lazoríková, riaditeľka školy 
IČO: 00 161047 
číslo účtu IBAN: SK55 8180 0000 0070 0051 6930 

Štátna pokladnica 
(ďalej len “prijímateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

Preambula 

Na základe žiadosti prijímateľa o predĺženie termínu čerpania dotácie a následne 
žiadosti Poskytovateľa dotácie o predĺženie termínu čerpania dotácie Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR zo dňa 27. 09. 2021 a na základe schválenia Dodatku č. 1/SPZV 
k Zmluve č. 0640/2021/SPZV, zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia 
a dopĺňajú Zmluvu č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 (ďalej len zmluvu) 
nasledovne: 

Článok I. 
Predmet dodatku 

1. Čl. 1 bod 2 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „Dotácia sa poskytuje v súlade s § 6c 

Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. Dotácia je účelovo určená na úhradu výdavkov 

podľa odseku l. Termín použitia dotácie je do 19.11.2021 vrátane.“ 



         

              

         

      
 

   
    

 
      

 
            

            
  

 
             

            
 

           
            

 
 
 
 
                      
 
            
 

                                             
 

                                         
                        

                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      
 

      
 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 178/2021/OE 

2. Čl. 3 bod 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „Prijímateľ je povinný zaslať 
poskytovateľovi v dvoch vyhotoveniach vyúčtovanie poskytnutia a použitia dotácie 

v lehote najneskôr do 25.11. 2021.“ 

Článok II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch originálnych 
rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane jeden rovnopis a prijímateľ tiež 
jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

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

      V  Lipanoch d ňa  10.11.2021   

      Za  prijímateľa:     

      Ing. E va  Lazoríková,  v. r .        
         riaditeľka  školy    

      V  Prešove  dňa  10.11.2021     

      Za  poskytovateľa:   

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
predseda PSK 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 15.11.2021 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 16.11.2021 
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