
1 

  

 

 

 

 Číslo z registra zmlúv UPSK: Dodatok č. 27/2022 

 

Dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 

pre individuálny mikroprojekt 

 

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 630/2021/OPR zo dňa 15.4.2021, 

na realizáciu mikroprojektu: „Spoločne za objavovaním prírodného a kultúrneho dedičstva 

náučných chodníkov Sigord a Tajch“ (ďalej len „zmluva o poskytnutí finančného 

príspevku“). 

 

Uzatvorený 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 
 

LESY Slovenskej republiky, š. p. organizačná zložka OZ Šariš  

 

so sídlom: Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov,  

IČO: 36038351, DIČ: 2020087982,1  

 

ďalej len „mikroprijímateľ“, 

 

v zastúpení: Ing. Ing. Stanislav Lelák, poverený riadením OZ  

 

spolu pomenované ako „zmluvné strany”,  

 

 

 
1 Čísla: DIČ (alebo ekvivalentný) alebo IČO, KRS (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), 

DPH (alebo ekvivalentný). 
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V súlade s § 17 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 630/2021/OPR ďalej len 

„zmluva“ sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom. 

 

§ 1 

ZMENY V ZMLUVE 

1) V záhlaví Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 630/2021/OPR  sa menia 

identifikačné údaje mikroprijímateľa: 

 

Pôvodné  identifikačné údaje:  

LESY Slovenskej republiky, š. p. odštepný závod Prešov  

so sídlom: Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov,  

IČO: 36038351, DIČ: 2020087982,  

v zastúpení: Ing. Martinom Vanousom, vedúci OZ  Prešov, 

 

Nové identifikačné údaje:  

LESY Slovenskej republiky, š. p. organizačná zložka OZ Šariš  

so sídlom: Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov,  

IČO: 36038351, DIČ: 2020087982,  

v zastúpení: Ing. Stanislavom Lelákom, poverený riadením OZ  

 

§ 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 jazyku2, v štyroch rovnopisoch, tri 

rovnopisy pre VÚC a 1 rovnopis pre mikroprijímateľa. 

3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami. V  prípade 

slovenského mikroprijímateľa nadobudne účinnosť v súlade so zákonom č. 211/2000   

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

internetovej stránke príslušnej inštitúcie. 
 

 
2 Príslušne podľa sídla mikroprijímateľa 
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§ 4

PRÍLOHY K DODATKU č. 2 K ZMLUVE 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

1. Výpis z obchodného registra, Okresný súd Banská Bystrica, k dátumu 7.3.2022

2. Splnomocnenie k povereniu riadenia OZ Šariš pre Ing. Stanislava Leláka

Dodatok bol zverejnený dňa: 30.03.2022

Dodatok nadobudol účinnosť dňa: 31.03.2022

V mene             V mene 

Mikroprijímateľa 

Ing. Stanislav Lelák 

aja Poverený riadením OZ Šariš 

v.r.

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

Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje) 

Prešov, 14.3.2022 

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

Miesto, dátum 

Prešovského samosprávneho kraja 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda Prešovského samosprávneho kr

     v.r. 

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

Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje) 

Prešov, 24.3.2022 

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

Miesto, dátum 
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