Číslo dodatku: 610/2021

Dodatok č. 2
k Zmluve o partnerstve č. 267/2018
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) medzi
zmluvnými stranami:
názov:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

sídlo:

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

konajúci:

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR

IČO:

50349287

(ďalej len „Hlavný partner“ alebo „Prijímateľ“)
a
názov:

Prešovský samosprávny kraj

sídlo:

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Slovenská republika

konajúci:

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

(ďalej len „Partner“)
(Hlavný partner a Partner sa na účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
(ďalej len „Dodatok č. 2“)
V súlade s článkom 15 odsek 3 Zmluvy o partnerstve č. 267/2018 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF (ďalej len
„ZoP“) sa Zmluvné strany dohodli, že ZoP sa mení nasledovne:
Článok I.
Predmet Dodatku č. 2
1. Práva a povinnosti vyplývajúce z pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu v súlade s ustanoveniami § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o
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organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
prešli s účinnosťou ku dňu 1.7.2020 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že záhlavie ZoP v časti “Hlavný partner“ alebo „Prijímateľ“ znie:
„názov:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

sídlo:

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

konajúci:

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR

IČO:

50349287

(ďalej len „Hlavný partner“ alebo „Prijímateľ“)“

2. Príloha č. 2 k ZoP sa nahrádza v plnom rozsahu novou Prílohou č. 2 k ZoP, ktorá tvorí Prílohu
č. 1 k Dodatku č. 2.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoP.
2. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené
a v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán. Dodatok č. 2
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v
súlade s odsekom 4 tohto článku.
4. Vo vzťahu k zverejneniu Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany osobitne
dohodli, že:
i. ak Hlavný partner a Partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, prvé zverejnenie Dodatku č. 2 zabezpečí Hlavný
partner a o dátume zverejnenia Dodatku č. 2 informuje Partnera;
ii. ak však Dodatok č. 2 nebude Hlavným partnerom zverejnený v Centrálnom registri zmlúv
do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti, Dodatok č. 2 je oprávnený zverejniť
ako prvý i Partner, ktorý o dátume zverejnenia Dodatku č. 2 v takom prípade informuje
Hlavného partnera.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho Partner dostane dva (2) rovnopisy,
Hlavný partner dostane tri (3) rovnopisy a Poskytovateľ dostane jeden (1) rovnopis.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis Dodatku č. 2 a na znak súhlasu
ho podpísali.
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Prílohy:
1. Príloha č. 1 k Dodatku č. 2: Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera pre úhradu NFP Prehľad
(Príloha č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 267/2018)

Podpisy Zmluvných strán:
Za Hlavného partnera:
V Bratislave, dňa 16.07.2021
...............................................
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Za Partnera:
V Prešove, dňa 11.08.2021
............................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského
samosprávneho kraja
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Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve

Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera pre úhradu NFP

Hlavný partner:
SK30 8180 0000 0070 0055 7150 / Štátna pokladnica
SK52 8180 0000 0070 0055 7142 / Štátna pokladnica

Partner:
Číslo účtu partnera na príjem prostriedkov NFP vo formáte IBAN/banka v rámci realizácie
projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“:
SK17 8180 0000 0070 0022 0697 / Štátna pokladnica
Číslo účtu partnera, z ktorého bude uhrádzať oprávnené výdavky projektu vo formáte
IBAN/banka1 v rámci realizácie projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačnoporadenských centier“:
1.) SK17 8180 0000 0070 0022 0697 / Štátna pokladnica - bežné výdavky projektu
2.) SK54 8180 0000 0070 0051 9082 / Štátna pokladnica - výdavky na mzdy, odvody
a cestovné náhrady

Číslo účtu partnera na príjem prostriedkov NFP vo formáte IBAN/banka v rámci realizácie
projektu „Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešovskom kraji“:
SK53 8180 0000 0070 0063 8313 / Štátna pokladnica
Číslo účtu partnera, z ktorého bude uhrádzať oprávnené výdavky projektu vo formáte
IBAN/banka2 v rámci realizácie projektu „Rozšírenie informačno-poradenského centra v
Prešovskom kraji“:
1.) SK53 8180 0000 0070 0063 8313 / Štátna pokladnica - bežné výdavky projektu
2.) SK54 8180 0000 0070 0051 9082 / Štátna pokladnica - výdavky na mzdy, odvody
a cestovné náhrady

1
2

Partner uvedie všetky účty, z ktorých bude uhrádzať oprávnené výdavky projektu
Partner uvedie všetky účty, z ktorých bude uhrádzať oprávnené výdavky projektu

