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DODATOK č. 2/2017 k 

Dohode o delegovaní právomocí správcu programu č. 1284/2013 

Číslo z centrálneho registra zmlúv  Úradu PSK:  Dodatok 122/2017
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Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1.  Správca programu 

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

IČO: 00151513 

DIČ: 2020845057 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov 
Úradu vlády SR, splnomocnený vedúcim Úradu vlády SR na základe 
Plnomocenstva č. 12/PL/1/2014 zo dňa 11. júna 2014 

a 

1.2. Správca schémy: 

Názov:  Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov   

IČO:  37870475 

Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK  

(ďalej len „Správca schémy“) 

(ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 

Článok 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatku č. 2/2017 (ďalej len „Dodatok“) k Dohode o delegovaní 
právomocí správcu programu č. 1284/2013 zo dňa 05.11.2013 (ďalej len „Dohoda“) v znení dodatku č. 
1/2016 podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov.  

Článok 3. PREDMET DODATKU 

3.1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 24.2 Dohody dohodli na zmene ustanovení Dohody nasledovne: 

3.1.1. doterajšie ustanovenie bodu 4.1. sa vypúšťa a nahrádza novým ustanovením, ktoré znie: 

„Správca programu poskytne na implementáciu Schémy Správcovi schémy z rozpočtu 
Programu finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 2 513 448,- EUR (ďalej len 
„Celkové oprávnené výdavky Schémy“). Celkové oprávnené výdavky Schémy sú zložené zo 
zdrojov z NFM a z povinného spolufinancovania Programu zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky (ďalej len „ŠR SR“) v nasledovnom pomere: 

- 85 %, t.j.  2 136 431,- EUR z NFM,

- 15 %, t.j.   377 017,- EUR zo ŠR SR.“

3.1.2. doterajšie ustanovenie bodu 4.3 sa vypúšťa a nahrádza novým ustanovením, ktoré znie: 

„Z Celkových oprávnených výdavkov Schémy podľa bodu 4.1. tejto Dohody je Správca schémy 
povinný použiť finančné prostriedky vo výške 2 238 211,- EUR na Platby na projekty, pričom je 
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povinný postupovať v súlade s Právnym rámcom, s touto Dohodou a s projektovými zmluvami 
uzavretými podľa bodu 7.10. tejto Dohody. Správca programu sa zaväzuje prevádzať 
Správcovi schémy finančné prostriedky určené na Platby na projekty z rozpočtovej položky 
Programu – Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce v percentuálnom členení na 
zdroje podľa bodu 4.1. tejto Dohody  a v súlade s bodom 10. tejto Dohody“ 

3.1.3. doterajšie ustanovenie bodu 11.6. sa vypúšťa a nahrádza novým ustanovením, ktoré znie: 

„Správca schémy sa zaväzuje predložiť Správcovi programu čiastkovú záverečnú správu, 
vrátane finančnej prílohy, v rámci ktorej vypočíta a vykáže záverečný zostatok Schémy do 
jedného mesiaca od ukončenia posledného projektu v rámci Schémy, najneskôr však do 1. 
decembra 2017, tak aby si Správca programu a Certifikačný orgán mohli splniť povinnosti v 
súlade s čl. 5.12 ods. 2 Nariadenia v platnom znení a bodom 4.2.4 Systému financovania 
a finančného riadenia FM EHP a NFM pre programové obdobie 2009-2014 ver. 1.4.“, 

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Ostatné ustanovenia Dohody ostávajú nezmenené. 

4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Správcu 
schémy a päť rovnopisov je určených pre Správcu programu.  

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, text Dodatku 
si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť  nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto 
Dodatkom vyjadrujú zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku. 

4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4.6. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov. 

V Bratislave dňa ........................................ V ...................................dňa.................... 

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

Úrad vlády SR Prešovský samosprávny kraj 

   v zastúpení      v zastúpení 

      Ing. Ján Krak      MUDr. Peter Chudík 

       generálny riaditeľ     predseda PSK 

v. r.v. r.

2. 5. 2017 Prešove 3. apríla 2017

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 26.7.2017 (Prvé zverejnenie Úradom vlády SR v CRZ  dňa 2.5.2017.)
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 3.5.2017



12/PL/1/2014

PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 

IČO:00151513 
v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „splnomocniteľ“) 

týmto splnomocňujem 

Ing. Jána Kraka 
generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov 

 narodený: 
  trvale bytom:  

(ďalej len „splnomocnenec“) 

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené s implementáciou finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu vrátane podpisovania 
všetkých dokumentov a zmlúv s tým súvisiacich a to najmä: 

- schvaľovanie Interného manuál Národného kontaktného bodu a jeho aktualizácie,

- schvaľovanie Príručky pre správcu programu/prijímateľa,

- schvaľovanie ďalších dokumentov metodologického charakteru vydávaných Národným

kontaktným bodom,

- schvaľovanie návrhu výnimiek z príručiek a usmernení vydaných Národným kontaktným

bodom,

- schvaľovanie Štatútu monitorovacieho výboru  ako aj jeho zmien a doplnkov a vymenúvanie

členov monitorovacieho výboru,

- ustanovenie správcov programov, odvolávanie správcov programov a schvaľovanie návrhov

programov a ich prípadných zmien pred ich predložením Výboru pre finančný mechanizmus

EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,

- podpisovanie dohôd o implementácii programu, ak Národný kontaktný bod nie je správcom

programu,

- schvaľovanie priebežnej finančnej správy v rámci Fondu technickej asistencie,

- odsúhlasovanie návrhov na zmenu alokácií programových oblastí, návrhov na presuny medzi

týmito oblasťami a návrhov na vytvorenie nových programových oblastí a predkladanie ich na

schválenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho

kráľovstva,

- schvaľovanie interného manuálu správcu programu pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky

finančný mechanizmus a jeho aktualizácie,

- schvaľovanie návrhov výziev a hodnotiacich kritérií,



- vymenúvanie a odvolávanie členov výberových komisií, ktorých v zmysle programovej

dohody menuje správca programu,

- podpisovanie projektových zmlúv a ich prípadných  dodatkov,

- oznamovanie prijímateľovi zámer správcu programu odstúpiť od projektovej zmluvy.

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou 
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi 
splnomocniteľa. 

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú, od 12. júna 2014. 

V Bratislave dňa      

_________________________ 
Ing. Igor Federič 

    vedúci Úradu vlády  
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

V Bratislave dňa      

_________________________ 
Ing. Ján Krak 

         generálny riaditeľ  
    sekcia bilaterálnych finančných nástrojov 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

11. júna 2014

v. r.

11. júna 2014

v. r.




