Číslo dodatku: 382/2019

Dodatok č. 1
k Zmluve o partnerstve č. 268/2018
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
názov:

Úrad podpredsedu
a informatizáciu

vlády

Slovenskej

sídlo:

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava,
Slovenská republika

konajúci:

Mgr. Patrik Krauspe
vedúci úradu

IČO:

50349287

republiky

pre

investície

(ďalej len „Hlavný partner“ alebo „Prijímateľ“)
a
názov:

Trnavský samosprávny kraj

sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovenská republika

konajúci:

Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja
37836901

IČO:

(ďalej len „Partner“)
(Hlavný partner a Partner sa na účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
V súlade s článkom 15 odsek 3 Zmluvy o partnerstve č. 268/2018 (ďalej aj „ZoP“) sa Zmluvné strany
dohodli, že ZoP sa mení nasledovne:
Článok I.
Predmet Dodatku č. 1
1.

Článok 7 odsek 1 ZoP sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovne: „Partner je realizátorom
jednotlivých Aktivít Projektu v zmysle Prílohy č. 1 tejto ZoP spôsobom vyplývajúcim najmä zo
základných
záväzkov,
ktoré
pre
neho
vyplývajú
z článkov 2 až 4 tejto ZoP. Partner začne realizovať Aktivity Projektu v mesiaci november
2018.“

2.

Príloha č. 1 k ZoP sa nahrádza v plnom rozsahu novou Prílohou č. 1 k ZoP, ktorá tvorí Prílohu
č. 1 k Dodatku č. 1.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoP.
2. Dodatok č. 1 je uzatvorený dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán. Dodatok č. 1
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Vo vzťahu k zverejneniu Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany osobitne
dohodli, že:
i. ak Hlavný partner a Partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, prvé zverejnenie Dodatku č. 1 zabezpečí Hlavný
partner a o dátume zverejnenia Dodatku č. 1 informuje Partnera;
ii. ak však Dodatok č. 1 nebude Hlavným partnerom zverejnený v Centrálnom registri zmlúv
do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti, Dodatok č. 1 je oprávnený zverejniť
ako prvý i Partner, ktorý o dátume zverejnenia Dodatku č. 1 v takom prípade informuje
Hlavného partnera.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho Partner dostane dva (2) rovnopisy,
Hlavný partner dostane tri (3) rovnopisy a Poskytovateľ dostane jeden (1) rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis Dodatku č. 1 a na znak súhlasu
ho podpísali.
Prílohy:
1. Príloha č. 1 k Dodatku č. 1: Prehľad hlavných a podporných aktivít, merateľných ukazovateľov
Projektu a výšky rozpočtu Projektu (Príloha č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 268/2018)
Podpisy Zmluvných strán:
Za Hlavného partnera:
V Bratislave, dňa 24.5.2019
...............................................
Mgr. Patrik Krauspe
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky
pre investície a informatizáciu
Za Partnera:
V Trnave, dňa 10.7.2019
............................................
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského
samosprávneho kraja
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4. Všeobecné údaje k rozpočtu Projektu v časti realizovanej za účasti Partnera:
Rozpočet projektu (celkové oprávnené výdavky) maximálne do: 365 000 EUR
Podrobnejší rozpočet Projektu stanovuje schválená ŽoNFP.

P0253 Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF

3. Merateľný ukazovateľ, k dosiahnutiu ktorého Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít Projektu uvedených v bode 1. tejto
prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 ZoP)

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnerom
Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu
Začatie realizácie HA Projektu Partnerom:
11/2018
Ukončenie realizácie HA Projektu Partnerom:
12/2021

Prevádzkovanie IPC v Trnavskom samosprávnom kraji

1 Špecifikácia hlavnej aktivity Projektu realizovanej Partnerom

Prehľad hlavných a podporných aktivít, merateľných ukazovateľov Projektu a výšky rozpočtu Projektu

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

