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číslo z registra zmlúv Ú PSK: 
Dodatok 136/2013 

DODATOK č. 1 

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/III/0821 

týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu  

„Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z  

najstaršieho pútnického miesta Prešovskej eparchie“  

PL-SK/PO/IPP/III/082,2 

ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 4/2012 

zo dňa 13. decembra 2012 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

podpísaný v Prešove dňa 17. decembra 2013 

medzi:  

Euroregiónom/Vyšším územným celkom – Prešovským samosprávnym krajom 

ďalej nazývaný VÚC,  

so sídlom v Prešove 080 01, Námestie mieru č. 2, IČO: 37870475, 

v zastúpení:  

MUDr. Peter Chudík - predseda 

a  

Obcou Šašová, Šašova 50, 086 12 Šašová, IČO: 003226443 vystupujúcim ako prijímateľ,  

v zastúpení:  

Jozef Vargovčík  - starosta. 

 

sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu harmonogramu  
dohodli nasledovne: 

                                                           

1 Je potrebné uviesť číslo, ktoré pridelil Euroregión/VÚC  
2 Je potrebné uviesť názov a číslo mikroprojektu, ktoré pridelil Euroregión/VÚC. 
3 Je potrebné uviesť názov Žiadateľa, adresu (ako aj ďalšie údaje v závislosti od právneho postavenie Žiadateľa, 
napr. v prípade poľského subjektu sa uvádza DIČ a IČO). 
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Čl. I 
(1) Na základe zmeny harmonogramu mikroprojektu sa znenie ods. 1v § 4 – OBDOBIE 

REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením: 
 

„1. Doba implementácie mikroprojektu zahŕňa : 

1) dátum začiatku realizácie mikroprojektu: 1. 2. 2013, 

2) dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31. 5. 2014.“ 

 
Čl. II 

(2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté. 
(3) Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch totožných vyhotoveniach, pričom jedno 

vyhotovenie je určené pre každú zo zmluvných strán.  
(4) Dodatok č. 1 vstupuje do platnosti dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V prípade slovenského prijímateľa v zmysle zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni jej 
zverejnenia na webovej stránke www.po-kraj.sk. 

 
 
 
 
 Prešovský samosprávny kraj Obec Šašová 

 Euroregión/VÚC Prijímateľ 

 
   

           ........................................................... ........................................................... 
 MUDr. Peter Chudík, v.r.              Jozef Vargovčík, v.r. 
 predseda PSK starosta obce 
 
 V Prešove, 17.  decembra 2013 V Prešove, 17.  decembra 2013 

  
 
 

  

 

Príloha: 

1. Harmonogram realizácie mikroprojektu 

 

 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 7. január 2014 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 8. január 2014 


