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DODATOK č. 1/2021 

k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 780/2021 

 

na realizáciu projektu v rámci programu 

 

„Domáce a rodovo podmienené násilie“ 

 spolufinancovaného 

z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
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Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1.  Správca programu: 

 

Názov:   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

Slovenskej republiky 

Sídlo:    Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava 

Právna forma:   rozpočtová organizácia 

IČO:   50349287 

DIČ:   2120287004 

Štatutárny orgán:  Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD., podpredsedníčka vlády a 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky v zastúpení Ing. Iveta Turčanová, generálna riaditeľka sekcie OP TP 

a iných finančných mechanizmov, splnomocnená na základe Plnomocenstva 

č. 006310/2021/OROPTP-10 zo dňa 7. septembra 2021 

 

(ďalej len „Správca programu“) 

 

a 

 

1.2. Prijímateľ:  

 

Názov:   Človek v ohrození, n.o. 

Sídlo:   Baštová 343/5, 811 03 Bratislava 

Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:   50082001 

DIČ:   2120195154 

Štatutárny orgán:  Mgr. Andrea Najvirtová, riaditeľka 

Projektový účet:  SK59 1100 0000 0029 4906 8326 

 

(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. 1/2021 (ďalej len „Dodatok“)  k Projektovej zmluve          

č. 780/2021 na realizáciu Projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ 

spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Článok 3. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 16, bodom 16.1 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene 

čísla projektového účtu z dôvodu chyby v písaní.  

 

3.1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Zmluvy  dohodli na zmene Zmluvy nasledovne: 

3.1.1. Článok 1. bod 1.2. Zmluvy sa mení tak, že znie: 

 



Skratka programu: DGV                                      Číslo projektu: DGV01005  Č. dodatku: 1074/2021 

3 

„Prijímateľ 

Názov:   Človek v ohrození, n.o. 

Sídlo:    Baštová 343/5, 811 03 Bratislava 

Právna forma:   nezisková organizácia 

IČO:   50082001 

DIČ:   2120195154 

Štatutárny orgán:  Mgr. Andrea Najvirtová, riaditeľka 

Projektový účet: SK59 1100 0000 0029 4906 8326 

 

 

 

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v celom rozsahu platné, 

účinné a nezmenené. 

4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Prijímateľa 

a tri rovnopisy sú určené pre Správcu programu.  

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. 

 

 

 

 

 

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

 

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

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  Človek v ohrození, n.o.  

                  a informatizácie SR                                                                                                                                 

 v zastúpení                                                                                        v zastúpení  

                   Ing. Iveta Turčanová                                                                     Mgr. Andrea Najvirtová      

            generálna riaditeľka sekcie OP TP                                                                  riaditeľka  

            a iných finančných mechanizmov 


