
Číslo dodatku: 1297/2019 

 

DODATOK Č. 1 

k Zmluve o poskytnutí dotácie na projekt č. 1219/2019  
 

uzatvorenej podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 

publikovanej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja č. 3966/2019/OSMRR  

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ dotácie:  Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu 

Sídlo:      Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

V mene ktorého koná:  Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

IČO:     50 349 287 

DIČ:     2120287004  

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ dotácie:   Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec - 

Piešťany 

Sídlo:      Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava 

Štatutárny orgán:   Ing. Stanislava Šteiner Papánek, riaditeľka 

IČO:   37 840 177   

DIČ:     2022080247     

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. V ods. 6 Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt č. 

1219/2019 uzavretej dňa 5.12.2019 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nižšie uvedenom dodatku 

č. 1. 

 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 4 zmluvy sa mení tak, že znie: 

„4. Oprávnené obdobie pre použitie dotácie je 1. január 2019 až 31. marec 2020.“  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 5 zmluvy sa mení tak, že znie:  

„5. Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť najneskôr do:  
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      31. marca 2020 podľa zrealizovaných výdavkov podporeného projektu, s výnimkou 

miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré je možné použiť len 

do 31. decembra 2019 

     (ďalej len „lehota na použitie dotácie“).“ 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že znie:   

„1. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade s článkom 8 

všeobecných  zmluvných podmienok najneskôr do: 

       30. apríla 2020.“ 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

 

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a tri 

poskytovateľ. 

 

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených 

zástupcov bez výhrad podpisujú. 

 

 

Za poskytovateľa:         Za prijímateľa: 

 

V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

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

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci úradu 

 V Trnave, dňa 

 

 

 

 

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

Ing. Stanislava Šteiner Papánek 

riaditeľka 

 


