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DODATOK č. 3 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F828 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
sídlo:  Stromová 1, 813 30  Bratislava 
IČO:   00 164 381 

 (ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“) 

 

v zastúpení 

názov:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 

IČO:  00 686 832 

konajúci:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre 

operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom č. 136/2015-2050-1200 zo 

dňa 17. augusta 2015, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom 

 

názov:   Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 IČO: 00 002 801 
konajúci:  Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 

(ďalej ako „SIEA“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie niektorých 

úloh v rámci operačného programu Výskum a inovácie č. 146/2015-2050-1200 zo dňa 

23. septembra 2015 v platnom znení 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

a 
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Prijímateľom 

názov: ESKol s.r.o.  

sídlo: Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča  

IČO: 47 918 900 

DIČ: 2024149270 

konajúci: Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ 

                                                   

(ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 20.12.2017, evidovanej pod číslom:  
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F828 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,  

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

ČLÁNOK  II.   OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1       Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3.2        Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 
1 rovnopisy a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3.3        Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ...................................................   Ing. Alexandra Velická, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ  

Pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  

 


















