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Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 

ITMS2014+: 312051ARK3 

_________________________________________________________________________________ 

CEZ ÚV SR: Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 767/2021  

 

DODATOK č. 2/2022 

k Zmluve o spolupráci číslo USVRK-OIP-2020/001579-028 zo dňa 26.10.2020 v znení dodatku č. 1 zo 
dňa 27.8.2021 (CEZ ÚV SR: 767/2021)  uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“) 

 

1.  Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
v mene ktorého koná:  Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
IČO: 00 151 513    
DIČ: 20 2084 5057 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu - IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195     
  
Organizačný útvar zodpovedný za realizáciu projektu: 
názov:  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
 
(ďalej len „ÚV SR“ alebo „ÚV SR/ÚSVRK“) na strane jednej a 
 
a 
 
2.   Obec Chmiňany 
sídlo:                                     Chmiňany 39, 082 33 Chmiňany 
v mene ktorej koná:           Cyril Miškuf, starosta obce 
IČO:                                       00 327 131 
DIČ:                                       20 2054 3151 
bankové spojenie:              Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu - IBAN:                SK13 0200 0000 0000 0872 4572 
 
ako zriaďovateľ Materskej školy: 
 
adresa/sídlo: Chmiňany 204, 082 33 Chmiňany 
 
(ďalej len „Obec“ alebo „Zriaďovateľ“) na strane druhej 
(ÚV SR/ÚSVRK a Obec ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
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Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 13 bod 13.1 Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-

2020/001579-028 zo dňa 26.10.2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.8.2021 (CEZ ÚV SR: 767/2021)  

(ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovnom znení tohto dodatku: 

 
Článok 1.  

PREDMET DODATKU 
 

1.1   Adresa/sídlo Materskej školy uvedená v záhlaví Zmluvy znie: 

              „Chmiňany 204, 082 33 Chmiňany“. 

1.2   Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. 

Článok 2.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
2.1  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom 
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. 

2.2  Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom po jeho podpísaní dostane Obec jeden 
rovnopis a dva rovnopisy dostane ÚV SR/ÚSVRK. V prípade sporu sa bude postupovať podľa 
rovnopisu uloženého na ÚV SR/ÚSVRK. 

2.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu 
ho podpísali. 

 

ÚV SR/ÚSVRK 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky   

 

V Bratislave  dňa  ....................                                                pečiatka a podpis: ....................................                                                 

 

Obec  

Cyril Miškuf, starosta obce 

 

V ................................ dňa ...................                                 pečiatka a podpis: .................................... 



U MINISTERSTVO 

• VNÚTRA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Splnomocniter: 

Euréptky sod6lny fond 
Eur6pslcy fond rqioMlneho roM>ja 

SPLNOMOCNENIE 

OPERACNÝ PROGRAM 
I:UDSK~ ZDROJE 

12602/37581/2022/LPO 

titul, meno, priezvisko: Ing. Július Jakab 
dátum narodenia: 
člslo občianskeho preukazu: 
bydlisko: 

(ďalej len "splnomocniter" ) 

Splnomocnenca: 

týmto splnomocňuje 

titul, meno, priezvisko: 
dátum narodenia: 

Mgr. Pavol Kuljovský 

číslo občianskeho preukazu: 
bydlisko: 

(ďalej len ,.splnomocnenec") 

aby v súvislosti s implementáciou projektu: 

N4zov projektu 

Kód 2oNFP /Kód projektu · 

Kód vyzvania: 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 
rómskych komunít ll. 

NFP312050ARK3 / 312051ARK3 

OPLZNP-POS-2020-1 

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovaterský orgán pre Operačný program 
t:udské zdroje (ďalej len "SO"), IČO: 00151866, sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, korešpondenčná 
adresa: Panenská 21, 812 82 Bratislava (ďalej len "SO"), vykonal za splnomocnltera nasledovné úkony: 

1. Podpisovanie liadostf o nenávratný finančný prfspevok/y, grant z finančných prostriedkov 
poskytnutých Európskou úniou (napr. európske štrukturálne investítné fondy), prostriedky zohranitnej 
pomoci a iných zdrojov, v ktorých úrad v/ódy Slovenskej republiky vystupuje ako prijímate( uvedených 
finančných prostriedkov, 

2. Vykonávanie všetkých právnych úkonov (najmä podpisovanie zmlúv a rozhodnutí) a ostatných 
úkonov súvisiacich s realizáciou projektov a zmlú~ v rámci ktorých j e Úrad vlády Slovenskej republiky 
liadatefom/prijímatefom. .- -

o 6 10. 2022 
V Bratislave dňa ............................. . 

podpis štqtu\árneýo \ rgánu prijímat~f~ ..... 
Plnú moc prijímam: 

o 6. 10. 1022 
V Bratislave dňa .......... .. .. ... ............ . 

. .. . ...................... O('"""""JZ.."'"'"''" " """"'"" 
pocJpis splno't?cnenca 

• 




