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DODATOK č. 1/2021 

k Dohode o poskytnutí finančnej pomoci č. 1018/2021 (ďalej ako „Dohoda“), 

uzatvorený v súlade s čl. 10 bod 10.3. Dohody 

(ďalej ako „Dodatok“) 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Poskytovateľ 

 

 názov   : Úrad vlády Slovenskej republiky 

 sídlo   : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

 IČO   : 00 151 513 

 bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Bratislava  

číslo účtu v tvare IBAN:  SK46 8180 0000 0070 0018 5158 

 v zastúpení  :  Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

kontaktné údaje  : e-mail: fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk 

     (ďalej len ako „Poskytovateľ”) 

 

a 

 

1.2. Prijímateľ príspevku 

 

meno a priezvisko : Mária Sturdiková 

 adresa   :  

 rodné číslo  :  

     

zastúpený na základe Dohody o splnomocnení: 

názov   : ĽUDIA ĽUĎOM, n. f.  

 sídlo   : Borská 6 

     841 04 Bratislava 

 IČO   : 45 733 261 

 bankové spojenie :  Tatra banka, a.s.,  

 číslo účtu  :  SK05 1100 0000 0029 2383 8046   

zapísaný                         :  Register neinvestičných fondov vedený Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, reg. č. 204 

 v zastúpení  :  PhDr. Roland Kyška, Ph.D., správca 

     (ďalej len ako „Prijímateľ”) 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.10.2021 Dohodu na poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu vzájomnej pomoci zriadeného na Úrade vlády Slovenskej  

republiky v zmysle § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii  ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Dohoda 

nadobudla účinnosť dňa 19.10.2021. 

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 bod 10.3. Dohody dohodli na uzatvorení Dodatku 

k Dohode. 

 



3. PREDMET DODATKU 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Dohody, a to tak, že čl. 3 bod 3.5. Dohody sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

„Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančnú pomoc vo výške 500,- 

EUR (slovom päťsto eur) a 420,- EUR (slovom štyristodvadsať eur) (ďalej aj 

„finančná pomoc“).“ 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

4.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

4.2. Ostatné ustanovenia Dohody, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené. 

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom  vlády Slovenskej republiky. 

4.4. Dodatok sa vyhotovuje v elektronickej alebo v písomnej podobe. Dodatok v 

elektronickej podobe bude podpísaný Zmluvnými stranami ich kvalifikovanými 

elektronickými podpismi. Každá zo Zmluvných strán dostane Dodatok v elektronickej 

podobe. Dodatok v písomnej podobe sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 si 

ponecháva Poskytovateľ       a 1 si ponecháva Prijímateľ. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a 

podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku sú im zrozumiteľné, a že 

všetky ustanovenia Dodatku dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a 

vážnu vôľu Zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo Zmluvné strany svojimi podpismi nižšie potvrdzujú. 
 

 
 

Poskytovateľ Prijímateľ 

V Bratislave, dňa …………………. V Bratislave, dňa …………………. 

…………………………………… …………………………………… 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

PhDr. Roland Kyška, Ph.D., správca 

 



ÚRAD VLÁDY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VEDÚCI ÚRADU V\ÁOY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

IÚLIUSJAKAB 

PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

1 

NÁMES11E SLOBODY 1 
813 70 BRATISLAVA 

2225/26779/2021 /PO 

so sídlom: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
IČO: 00 151 513 

v ktorého mene koná Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej aj ako „splnomocnitel"') 

týmto splnomocňuje 

Soňu Murínovú 
riaditeľku Kancelárie vedúceho Úradu vlády 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako „splnomocnenec") 

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády 
Slovenskej republiky, vrátane podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu, s výnimkou 
právnych úkonov spojených s rozhodovaním o rozkladoch a odvolaniach vydaných Úradom vlády 
Slovenskej republiky v správnom konaní. 

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike a internými predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu určitú, a to od 23.11.2021 do 23.11.2021. 

V Bratislave, dňa „„„.l.tJ.1:.J9~ ... 
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Plnomocenstvo prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

V Bratislave, dňa .... „.~:~„~.~:„.~~-~~„„ 

rínová 
riaditeľka Kan I ' e edúceho úradu vlády 

Úrad vlády lov nskej republiky 
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