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DODATOK č. 1/2015 k  

PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. EHP-30/SK06-IV-02-007/2015 

 

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Správca programu 

Názov :   SAIA, n. o. 

Sídlo:    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 

Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:    31 821 596 

Štatutárny orgán:   Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka 

(ďalej len „Správca programu”) 

 

a 

 

1.2. Prijímateľ 

Názov:  Žilinská univerzita v Žiline 

Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

Právna forma: verejná vysoká škola 

IČO: 00397563 

DIČ: 2020677824 

Štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

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

 

Článok 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2015 (ďalej len „Dodatok“) k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 
EHP-30/SK06-IV-02-007/2015 (ďalej len „Projektová zmluva“) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe nasledujúcich zmlúv:  

2.1.1. Memorandum o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru 2009 - 2014 (ďalej len „Memorandum“) uzatvorené medzi Slovenskou 
republikou a Výborom pre finančný mechanizmus dňa 26.10.2010 v znení neskorších zmien, 

2.1.2. Programová dohoda uzatvorená medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Úradom vlády 
Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom o financovaní Programu „Štipendijný 
program EHP Slovensko“ (ďalej len „Program“) dňa 12. 2. 2014 v znení neskorších zmien (ďalej len 
„Programová dohoda“), ktorá stanovuje výšku finančného príspevku na Program z Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 - 2014 (ďalej len „FM EHP“) a výšku 
spolufinancovania programu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj práva, povinnosti 
a zodpovednosť strán pri realizácii Programu, 

2.1.3. Dohoda o implementácii programu uzatvorená medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako 
Národným kontaktným bodom a SAIA, n. o., dňa 18. 3. 2014 v znení neskorších zmien (ďalej len 
„Dohoda o implementácii programu“) podľa ktorej SAIA, n. o., vykonáva úlohy Správcu programu 
pre Program. 

 

Článok 3. PREDMET DODATKU 

3.1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene Projektovej zmluvy 
nasledovne:  

3.1.1. číslo projektového účtu uvedené v článku 1, bod 1.2 Projektovej zmluvy sa mení nasledovne: SK95 
8180 0000 0070 0054 8123. 
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Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Ostatné ustanovenia Projektovej zmluvy zostávajú nedotknuté. 

4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Projektovej zmluvy. 

4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Správcu 
programu a dva rovnopisy sú určené pre Prijímateľa. 

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 zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. Za zverejnenie Dodatku je zodpovedný Prijímateľ, pričom o tejto skutočnosti bude informovať 
Správcu programu bezodkladne zaslaním informácie o zverejnení Dodatku na adresu spehp@saia.sk. 

 

 

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

 

 

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

 SAIA, n. o. Žilinská univerzita v Žiline 

 v zastúpení v zastúpení 

 Katarína Košťálová, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., 

 výkonná riaditeľka rektorka 
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