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D o d a t o k  č. 1/2018 
k  Zmluve č. 53/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády  

Slovenskej republiky uzavretej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30. apríla 2018 

(ďalej len „dodatok“) 
 

Účastníci zmluvy: 

 

Poskytovateľ 

Poskytovateľ:     Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:      Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

V mene ktorého koná:  Ing. Mgr. Tatiana Janečková 

generálna tajomníčka služobného úradu  

Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:      00 151 513 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

(ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „úrad vlády“) 

 

a 

 

Prijímateľ 

Prijímateľ:    Prešovská rozvojová agentúra 

Sídlo:     Hlavná 111, 080 01 Prešov 

V mene ktorého koná:  Ing. Iveta Stromková, generálna riaditeľka 

IČO:     37 885 456 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s., Bratislava 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK68 1100 0000 0029 4300 6925 

(ďalej ako „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné 

strany“) 

  

u z a v r e l i 

 

d o d a t o k č. 1/2018  k  Zmluve  č. 53/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30. apríla 2018 (ďa-

lej len „pôvodná zmluva“) v súlade s ustanovením čl. II ods. 6 pôvodnej zmluvy. 

 

 

Čl. I. 

 

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku II ods. 6 pôvodnej zmluvy dohodli  

na zmene pôvodnej zmluvy, a to tak, že Príloha č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet sa nahrádza 

Prílohou č. 1 tohto dodatku. 
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Čl. II. 

 

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté. 

 

Čl. III. 

 

Tento dodatok a jeho príloha č. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy. 

 

Čl. IV. 

 

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľa tri  

poskytovateľ. 

Čl. V. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

Čl. VI. 

 

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli  

a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

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

Ing. Mgr. Tatiana Janečková 

generálna tajomníčka  

služobného úradu Úradu vlády  

Slovenskej republiky 

 V Prešove, dňa 

 

Prešovská rozvojová agentúra 

 

 

 

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

Ing. Iveta Stromková 

              generálna riaditeľka 

 

  
     


