Dodatok č. 2
k Dohode o plnomocenstve
na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra č. 1279/2019 zo dňa 20.12.2020 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 11.2.2020
(ďalej len „Dodatok č. 2“)
uzatvorený medzi stranami dohody:

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00 164 381
Za ktoré koná: Mgr. Branislav Gröhling
ako splnomocniteľom (ďalej aj ako „SO“)
a
Výskumnou agentúrou
Sídlo: Sliačska 1
831 02 Bratislava
Za ktorú koná: RNDr. Juraj Waczulík, CSc.
ako splnomocnencom (ďalej aj ako „VA“)
(splnomocniteľ a splnomocnenec spoločne aj ako „strany dohody“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s článkom 10 ods. 4 Dohody o plnomocenstve na
vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra č. 1279/2019 zo dňa 20.12.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
11.2.2020 (ďalej len „Dohoda o plnomocenstve“).
2. Strany dohody sa dohodli na zmenách Dohody o plnomocenstve uvedených v článku 2 tohto
Dodatku č. 2.

Článok 2
Predmet dodatku
1.

V článku 6 ods. 1 sa na konci dopĺňa text:
„313050ASQ4 Financovanie mzdových výdavkov za zamestnancov VA v rámci
implementácie OPII na rok 2020“.

Registračné číslo:

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Dohody o plnomocenstve, ktoré neboli v článku 2 Dodatku č. 2 vypustené,
nahradené alebo inak zmenené, zostávajú nedotknuté a Dohoda o plnomocenstve je platná v
znení zmien dodatkov a ak z týchto spoločných a záverečných ustanovení nevyplýva iné,
zmeny sú účinné dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 a odvtedy sa Dohodou o
plnomocenstve v znení Dodatku č. 2 spravujú aj práva a povinnosti alebo iné právne účinky
vzniknuté pred účinnosťou Dodatku 2.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody o plnomocenstve, je vyhotovený v piatich
rovnopisoch, obe strany dohody dostanú po dvoch rovnopisoch a piaty rovnopis je určený pre
Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorým je Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia. Dodatok č. 2 je podľa § 5a ods. 1
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaný a v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Strany dohody vyhlasujú, že si obsah Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu,
že Dodatok č. 2 neuzatvorili v tiesni ani za iných zvlášť nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene strán Dohody o
plnomocenstve.

V Bratislave, dňa
Za SO:

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa
Za VA:

generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
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