
 
 
 
 
 
 
 

  
DODATOK č.1  

K PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 377/2015/ODDIMPL 
 

na realizáciu projektu  
v rámci programu  

 
Cezhraničná spolupráca 

spolufinancovaného  
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

 
 
 

 

číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 89/2016 
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I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Správca schémy malých grantov 
 
Názov:   Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie mieru 2, Prešov, 080 01 
Právna forma:   Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.  

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) 

IČO:   37 870 475 
DIČ:   2021626332 
Štatutárny orgán:  MUDr. Peter Chudík 

 
a 

 
1.2. Prijímateľ:  
 

Názov:   Obec Nižná Olšava 
Sídlo:   Nižná Olšava 100, Nižná Olšava, 090 32 
Právna forma:  obec  
IČO:   00330809 
DIČ:   2020822430 
Štatutárny orgán: Ing. Igor Madzin, starosta obce 
Projektový účet  SK68 5600 0000 0036 1139 8007 

 
u z a v r e l i  

 
dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení znenie prílohy č. 1 Projektovej zmluvy 
„Ponuka na grant“ v tabuľke č. 10 a znenie prílohy č. 2 Projektovej zmluvy „Všeobecné 
zmluvné podmienky“ projektu č. CBC02/PSK-I/065 financovaného z Nórskeho finančného 
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorenej dňa 2.9.2015, podľa  
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
„doterajšia zmluva“), a  to  t a k t o : 
 

II. 
Príloha č. 1 Projektovej zmluvy „Ponuka na grant“ sa ruší v plnom rozsahu a plne sa 
nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku „Ponuka na grant č. 2“. 
 
Príloha č. 2 Projektovej zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa ruší v plnom rozsahu 
a plne sa nahrádza Prílohou č. 2 tohto Dodatku „Všeobecné zmluvné podmienky č. 2“. 

 
III. 

 
1) Ostatné ustanovenia doterajšej zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť doterajšej zmluvy.  
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3) Tento Dodatok č. 1 je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle účastníkov zmluvy. V súlade s §5a ods. 13 zákona č. 
2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií), ak je zmluva zverejnená viacerými účastníkmi 
zmluvy, rozhoduje prvé zverejnenie. 

 
4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je pre 

prijímateľa, štyri rovnopisy sú pre Správcu schémy malých grantov. 
 

5) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok č. 1 uzatvárajú 
slobodne a vážne, nie sú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Prešove dňa 28.4.2016 V Prešove dňa 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 Prešovský samosprávny kraj Obec Nižná Olšava 
 v zastúpení v zastúpení 
 MUDr. Peter Chudík, v.r. Ing. Igor Madzin,v.r. 
 predseda starosta 
  
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 17.5.2016 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 18.5.2016 


