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DODATOK č. I312041Q00801D04 
K ZMLUVE  O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU 

 
číslo zmluvy: I312041Q00801 
názov projektu: Striebro spoločnosti a studňa múdrosti 
kód projektu ITMS2014+: 312041Q008 
 
uzavretý medzi 
 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 
IČO:  00 681 156 
DIČ: 2020796338 
konajúci:  Milan Krajniak, minister  

v zastúpení   
názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 
sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
IČO: 30 854 687 
DIČ: 2021846299 
konajúci:  Ing. Norbert Tinka, generálny riaditeľ 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 
a 
 
Prijímateľom:  
 

názov: Prešovská rozvojová agentúra 
sídlo: Medzany 183, 082 21 Medzany 
zapísaný v: Registri záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným   
                              úradom Prešov 
konajúci: Ing. Iveta Stromková, generálna riaditeľka 
IČO: 37885456 
DIČ: 2022369437 

    
V súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany dohodli, 
že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
 

I. 
 
1. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa tabuľka č. 5 Aktivity projektu 

nahrádza novou tabuľkou č. 5 Aktivity projektu. 
 

2. V prílohe č. 3 Rozpočet projektu sa tabuľka „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“ 
nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“. 
 

3. Prijímateľ je oprávnený realizovať činnosti, aktivity, výdavky súvisiace so schválenou zmenou 
dňom: 01.01.2021. 
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4. Na zmeny uvedené v článku I tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, najmä 

časť 2.4, ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne účinky zmeny. 
 
 
 

 
 

II. 
1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 2 

poskytovateľ. 
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 

 
 
 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave dňa: 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Norbert Tinka, generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v .............................. dňa: 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Iveta Stromková 

štatutárny orgán Prešovská rozvojová agentúra 

 
 


























