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DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   
PRÍSPEVKU 

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   

 
ČÍSLO ZMLUVY: 142/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 142/2009/1.1/OPV/D06 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO:  00164381 

DIČ:  2020798725 

konajúci: Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1 
názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre štrukturálne fondy EÚ 

sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava   

 Slovenská republika 

IČO: 31819494 

DIČ: 2022295539 

konajúci: Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 
názov:  Základná škola Námestovo – Komenského ul. 

sídlo:   Komenského 495/33, 029 01 Námestovo 

  Slovenská republika 

zapísaný v:  registri organizácií 

konajúci:  Mgr. Ľubomír Hnila 

IČO:   37810294 

DIČ:  2021646737 

banka:  Dexia banka Slovensko, a.s. 

 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b)        –––––––– 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

                                                           b)    

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 142/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26110130184, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 142/2009/1.1/OPV/D01, 
v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 142/2009/1.1/OPV/D02, v znení Dodatku č. 
3– registračné číslo Dodatku 142/2009/1.1/OPV/D03, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo 
Dodatku 142/2009/1.1/OPV/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 
142/2009/1.1/OPV/D05, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia 
Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, 
uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 

  

Ostatné prílohy Zmluvy 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(l) V prilohe i. 2 Zmluvy ,,Predmet podpory NFP" sa tabufka ,,iasovli ti.rnec realiz6cie
Projekttf' naluddza novou prilohou ,,Casovf rrirnec realizricie Plojektu".

Nov6 tabul'kaje prllohou d. 1 k Dodatku d. 6.
Pliloha d. 1 k Dodatku d. 6 sa st6va neoddelitel'nou sridast'ou Zmluvy.

(2) Prlloha C. 5 Zmluvy ,,Podrobnj popis aktivit projektu" sa nall'6dza novou pr{lohou

,,PodrobnJ popis aktivit projektu".

Novf podrobnf popis aktivit projektu je prilohou d. 2 k Dodatku d. 6.
Priloha d. 2 k Dodatku d. 6 sa stava neoddelitel'nou sirdast'ou Zmluw.

Ct{nok 3

(l) Pre rilely tohto Dodatku sa vSeobecn6 zrnluvnd podmienky oznadujri ako ,,VZP", Zmluva
o poskytnuti NFP bez VZP a ostatr4fich priloh sa oznaduje ako ,,Zmluva o poskytnuti
NFP" a zmluva o poskytnuti NFP, VZP a ostatn6 prilohy sa oznaduje ako ,,Zmluva".

(2) Zrnluvn6 strany vyhlasujrl, Ze si text tohto Dodatku riadne a d6sledne prcdltali, jeho
obsahu a pr6vnym ridinkom z neho vyplfvajtrcich porozumeli. Ich zmluvn6 prejavy sri
dostatodne jasnd, urdit6 a zrozumitel'nd, vyjadrujrice ich slobodnf a v6Znu v6l'u.
Podpisujrice osoby sri opriivnen6 k podpisu tohto Dodatku a na znak srihiasu ho

podpisali.

(3) Tento dodatok je vyhotovenj v 4 rovnopisoch, pridom po podpise Dodatku si Prijimatel'
ponech6va I rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatet. V pripade sporu medzi
zmluvnfmi stranami sa bude postupovaf podfa rovnopisu tohto Dodatku uloZen6ho u
Poskltovatel'a.

(4) Tento Dodatok nadobrida ridinnost' diom nasledujrlcirn po dni jeho zverejnenia
v Centr6lnom registri zmhiv.

(5) Tento Dodatok sa sli,va neoddelitelhou stdast'ou Zmluvy.

'/9 . 4. ?az.l
Agenftln fitinlsterclva ilolslva, vedy, viskurnu a lporlu

Slorerxkej republilry pru itrukhr,llnc fondy E0

Hanulova SiB,841 01 BratislavaPoskytovatel'a - 11-

Ing. Alexandra Drgov6

5 Ak sa nehodf, prediarknite

<



;[T::::ry:::
Meno a priezvisko Statutri.rneho org6nu/zistupcu" Prijimatel'a

Mer. Ilubomir Hnila
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ZAKLA,I)Ni\ siKOL/\
l(o|llcll:if (ilrr) ril 4!5'13

Ni\MESI,OVO Q

Prllohy:
Priloha d. 1: iasovli r6mec realizricie Projektu
Priloha d. 2: Podrobn;i popis aktivit projektu

6 Ak sa nehodl, prediarknite
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP  

 
Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

  

1.1 Analýza potrieb 10/2009 04/2010 
1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

11/2009 03/2011 

1.3 Implementácia do 
vyučovania 

09/2010 05/2011 

2.1 Dodávka multimediálnej 
učebne 

10/2009 04/2010 

2.2 Dodávka podporného 
hardvéru pre pedagogických 
zamestnancov 

10/2009 04/2010 

3.1 Školenie koordinátora 
odborných aktivít 

11/2009 01/2010 

3.2 Školenie pedagogických 
zamestnancov 

02/2010 08/2010 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 10/2009 06/2011 
Publicita a informovanosť 10/2009 06/2011 
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