
                                                                      
 

 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   

PRÍSPEVKU Č. 750/2016 (ďalej len „Zmluva“)                  

 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 

 

Poskytovateľom 

názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo:  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:  00151513 

DIČ:  2020845057 

konajúci:  Ing. Igor Federič 

 vedúci Úradu vlády SR 

 

poštová adresa1:  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície                                 

a   informatizáciu 

sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci: Mgr. Patrik Krauspe,  

 vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

IČO: 50349287 

DIČ: 2120287004 

 

poštová adresa1:  

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom 

6 Zmluvy: 

 

 

Článok  I 

 
1. Príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza prílohou, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Dodatku č. 1. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho doručenia Poskytovateľovi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 



2 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

5. Dodatok č. 1 zmluvné strany podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom (na základe 

kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu). Každá zo zmluvných strán dostane jeden 

exemplár elektronického dokumentu s kvalifikovanými elektronickými podpismi (na základe 

kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu) obidvoch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, 

bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 750/2016 – Predmet podpory NFP  

 

 

Za  Poskytovateľa: 

 

Podpis: vykonaný v elektronickej podobe 

Ing. Igor Federič 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa 

 

 

 

Za Prijímateľa: 

 

 

Podpis: vykonaný v elektronickej podobe 

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľ 

                                                 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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