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Active Citizens Fund – Slovakia  

Dodatok č. 1 

k Zmluve o realizácii projektu  

č. T6-2020-003 

 
 
Správca programu ACF - Slovakia 

 

Názov organizácie: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / 

NOS-OSF 

Sídlo:   Baštová 5, 811 03  Bratislava 

IČO:   30 845 173 

DIČ:   2020851107 

Registrácia:  register nadácií MV SR, reg. č. 203/Na-96/93 

Zastúpená:  Jana Dravecká, správkyňa nadácie 

ďalej len „SP“ 

 

a 

 

Príjemca 

 

 

Názov organizácie: Prešovská rozvojová agentúra  

Sídlo:   Medzany 183, Medzany 08221 

IČO:   378 854 56 

DIČ:   202236943 

Registrácia:  register záujmových združení právnických osôb MV SR 
Zastúpená:  Mgr.Peter Rázus, štatutárny zástupca 

ďalej len „Príjemca“, 

 
sa dohodli o uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o realizácii projektu č. T6-2020-003 vrátane všetkých jej 

príloh (ďalej len “Zmluva“) nasledovne: 

 

I. 

Predmet Dodatku 

 

Týmto dodatkom sa v článku 4 Oprávnené výdavky upravujú nasledovné body: 

 

1. bod 4.2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

4.2 Obdobie realizácie Projektu začína dňom 15.07.2020 a končí dňom 31.08.2021 (vrátane).  

 

2. bod 4.3 b/ sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

b/ boli uhradené Príjemcom pred konečným dátumom oprávnenosti výdavkov, t.j. pred 

31.08.2021, s výnimkou nákladov vzniknutých v poslednom mesiaci oprávnenosti, ktoré môžu 

byť uhradené do 30 kalendárnych dní od tohto dátumu, 
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II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o realizácii projektu č. T6-2020-003 zo dňa 15.07.2020 ostávajú 

nezmenené a Dodatok č. 1 tvorí jej  neoddeliteľnú súčasť. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými 

stranami. 

3. Dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dva originály obdrží SP a jeden 

originál obdrží Príjemca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich 

vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, obsahu Dodatku 

porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho pripájajú vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

 

 

 

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

za SP: za Príjemcu: 

 

 

 

 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / 

Open Society Foundation / NOS-OSF 

Jana Dravecká 

Správkyňa nadácie  

 Prešovská rozvojová agentúra 

 Peter Rázus 

 štatutárny zástupca 

 

Príloha: Žiadosť o predĺženie obdobia realizácie projektu  

 


