DODATOK č. 1
K zmluve o poskytovaní služby č. 1/2016/ RRA
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

1. Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Prešovská rozvojová agentúra
Sídlo:
Dubová 5, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:
Mgr. Peter RÁZUS, štatutárny zástupca
Bankové spojenie/ IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 6908
IČO:
37885456
DIČ:
2022369437, neplatca DPH
Zapísaný v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť
odo dňa 23.3.2007
(ďalej len „Objednávateľ“)

POSKYTOVATEĽ:
Meno a priezvisko, titul:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
ČOP:
Bankové spojenie / IBAN:

Iveta STROMKOVÁ, Ing.
Medzany č. 183, 082 21
30.06.2016 v Prešove
HC464140
SK76 3100 0000 0033 4039 4601

(ďalej len „Poskytovateľ“)
Tento Dodatok č. 1 bol spracovaný na základe písomného oznámenia zo strany poskytovateľa, a to zmene
identifikačných údajov v bode 1 ( zmena priezviska a zmena čísla občianskeho preukazu) a vzájomnej dohode
o potrebe doplnenia bodov 2.1. a 4.5. v súvislosti vykonávania aktívnej odbornej činnosti pri vypracovaní
Akčného plánu rozvoja pre okres Sabinov od 3/2016. Ostatné body Zmluvy o poskytovaní služby č. 1/2016/RRA
zo dňa 3.1.2016 ostávajú nezmenené.

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie odborných služieb poskytovaných v oblasti regionálneho rozvoja,
a to v pozícii expertka 1, resp. expertka v súlade s činnosťami uvedenými v § 13 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, resp. činnosťami vyplývajúcimi z potrieb poskytovateľa
finančnej dotácie, t.j. MDVaRR SR.
Aktivita č. 1 - Podpora sieťovania a územnej spolupráce (expertka 1, expertka - zakladanie a formovanie
činností 3-och klastrov; poskytovanie poradenstva a konzultácií pri činnostiach lokálnych a regionálnych sietí
podporujúcich RR)
Aktivita č. 3 - Podpora vypracovania a realizácie Akčných plánov pre NRO (spracovanie a realizovanie AP
okresu Sabinov)
Aktivita č. 5 - Mentoring a monitorovanie
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4. Práva a povinnosti Objednávateľa
4.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi odmenu, v nasledujúcom členení:
Aktivita 1: počet hodín 20, 1 hodina/ 30,00 eur, spolu: 600,00 eur
Aktivita 3: počet hodín 160, 1 hodina/ 25,00 eur, spolu: 4 000,00 eur
Aktivita 5: počet hodín 50, 1 hodina/ 25,00 eur, spolu: 1 250,00 eur
Celková suma: 5 850,00 eur, slovom: päťtisícosemstopäťdesiat eur.

Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatku č. 1 porozumeli, že k nemu neboli donútené pod nátlakom alebo v
tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi.
3. Dodatok k zmluve je vyhotovený v troch exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a Poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie.

V Prešove, dňa: 04.10.2016

-------------------------------------------------

------------------------------------------------

Ing. Iveta Stromková

Mgr. Peter Rázus, PRERAG
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