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Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít II. 

ITMS2014+: 312051Z511 

_________________________________________________________________________________ 

CEZ ÚV SR: 1028/2021 

DODATOK č. 1 

k Zmluve o spolupráci číslo USVRK-OIP-2019/001673-088 zo dňa 25.10.2019 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 splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
 
(ďalej len „ÚV SR“ alebo „ÚV SR/ÚSVRK“) na strane jednej a 
 
a 
 
2.  Užívateľ: 
názov:                                     Obec Pečovská Nová Ves 
sídlo:                                       Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
v mene ktorej koná:             PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 
IČO:                                         00 327 590 
DIČ:                                         20 2071 1660 
banka:                                    Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu - IBAN:                  SK50 5600 0000 0088 1895 1001 
 
(ďalej len „Užívateľ“)  na strane druhej 
 

(ÚV SR/ÚSVRK a Užívateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
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Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 12 bod 12.1 Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-

2019/001673-088 zo dňa 25.10.2019 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovnom znení tohto 

dodatku: 

Článok 1. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako odovzdávajúci ústredný orgán štátnej správy a ÚV 

SR, ako preberajúci ostatný ústredný orgán štátnej správy, uzavreli dňa 27.05.2021, v súlade 

s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 759/2020, zo dňa 2. decembra 2020, v znení uznesenia 

vlády Slovenskej republiky č. 60/2021, zo dňa 27. januára 2021, Dohodu o prechode práv 

a povinností, č. CEZ ÚV SR: 376/2021, CEZ MV SR: KM-SM-2021/002567 (ďalej len „Dohoda“). 

Dohoda nadobudla účinnosť dňa 01.06.2021. 

 

1.2  Na základe čl. VIII Dohody, podľa ktorého prechádzajú z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na ÚV SR práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv a dohôd tak, ako je uvedené v čiastkovom 

delimitačnom protokole o delimitácii zmluvnej agendy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dohody, prešli na 

ÚV SR aj práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. 

 

1.3  Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy, a to v rozsahu, ktorý je uvedený v čl. 2. tohto 

dodatku. 

Článok 2.  
PREDMET DODATKU 

 
 

2.1 Ustanovenie článku 5. bodu 5.9  Zmluvy znie: 

„5.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že: 

a) počet TSP, na ktorých ÚV SR/ÚSVRK poskytuje finančné prostriedky v zmysle tejto Zmluvy je 1 

b) počet TP, na ktorých ÚV SR/ÚSVRK poskytuje finančné prostriedky v zmysle tejto Zmluvy je 4.“ 

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. 

 
 

Článok 3.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
3.1  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. 
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3.2  Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom po jeho podpísaní dostane Užívateľ 
jeden rovnopis a dva rovnopisy dostane ÚV SR/ÚSVRK. V prípade sporu sa bude postupovať podľa 
rovnopisu uloženého na ÚV SR/ÚSVRK. 

3.3  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: ....................................                                                 

 

Užívateľ 

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

 

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

 

 

 



ÚRAD VLÁDY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VfDÚCI ÚRADU VIÁDY SlOVENSm AEPU8UKY 

JÚUUSJAKAB 
1 

NÁMfSTIE SlOBODY 1 
8U 70 BRAllSlAVA 

2225/244 20/2021 /PO 

PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO: 00 151 513 
v ktorého mene koná Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako „splnomocnitel"') 

týmto splnomocňuje 

Soňu Murínovú 
riaditeľku Kancelárie vedúceho Úradu vlády 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako „splnomocnenec") 

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády 
Slovenskej republiky, vrátane podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu, s výnimkou 
právnych úkonov spojených s rozhodovaním o rozkladoch a odvolaniach vydaných Úradom vlády 
Slovenskej republiky v správnom konaní. 

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike a internými predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto plnomocenstvo je udelené na do~u~~od 03. 11. 2021do04. 11. 2021. 

i-1: '10. 2021 
V Bratislave, dňa „ „ „ .... „ .• „ ..•. „ „ „ 

··············· 
XJ'rad vlar~~esej republiky 

J · s J ab 
vedúci Úrad v dy enskej republiky 

Plnomocenstvo prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

• v 21. 10. 2021 V Bratislave, dňa „„. „ „ „ .„„„ .„ .„ .. „ „ 

Soňa.Mf'nová 
riadite!'ka Kancelárie edúceho úradu vlády 

Urad vlády Slov skej republiky 

Úntd 'il~dy Slo""nskeJ republiky 1 Njn\fftie stobod~ l 1 813 70 Bratlmva 1 Slovenská republika 
tel.: •4212 209 2S 111 1 www.viada.~ov.sk 




