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MEMORANDUM

o vzájomnej spolupráci pri riešem' vecí verejných

uzav[.eté podľa §  51  zákona č. 40/1964 Zb.  Občíansky zákonník v znení neskorších pi.edpisov

(ďalej len „memorandum")

medzi nasledovnými stranami :

ROZVOJ SPIŠA, n. o.

sídlo:                                  Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová ves
štatutámy orgán:           Mgr.  JozefKačenga, riaditeľ
IČO:                                      35582537

a

Obec Rudňany

sídlo:                                 Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Štatutámy orgán:          Bc. Rastislav Neuvirth -starosta obce
IČO:                                    00329533

(d'alej ako „zmluvní partneri a/alebo spolupracujúce subjekty")

DODATOK Č. 1 K MEMORANDU zo dňa 22.12.2020

Memorandum    zo    dňa    22.12.2020    uzatvorené    medzi    zmluvnými    partnemi    a/alebo

spolupracujúcimi subjektmi sa mení nasledovne:

Článok l.

Podmienky memoranda

Článok  1  Základné ustanovenia

Bod  1:

názov projektu: Chceme byť infomovaní
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kód projektu v lTMS2014+    314011Q077

Článok 2 Predmet memoranda
Bod 2 odstavec a) sa mení na:

„Zabezpečenie  spolupráce a koordinácie zoskupených  subjektov VS - obcí a MNO (nadácie,

neziskové  organizácie,  občianske  združenia),  ako  strán  memoranda  formou  novovmiknutej

platfo-y."

Článok 4 0sobitné ustanovenia

Bod3

Časť „za Prijímatel'a:" sa nahádza „ za Spolupracujúci subjekt (ROZVOJ SPIŠA, n. o.):"

Článok 5 Záverečné ustanovenia
Bod2

Dopĺňa „resp. po ukončenie doby udržateľnosti Projektu." Celé upravené znenie bodu:

„Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania zmluvy o poskytnutí NFP,

predmetom ktorej je realizácia Projektu, resp. po ukončenie doby udržateľnosti Projektu."

Bod3

Dopĺňa sa slovo „plnenia". Celé upravené menie bodu:

„Strany  memoranda  uzatvárajú  toto  memorandum  dobrovoľne,  na  základe  svojej  slobodnej

vôle, s vedomím plnenia si záväzkov, ktoré týin na seba prebei`ajú a vyhlasujú, že sú pripraveni'

ich riadne a včas plniť."

Bod4

Mení sa menie bodu, nasledovne:

„Neoddelitel'nou súčasťou tohto memorandaje príloha č.  1  Stanovy platformy."

Bod5

Mení sa znenie bodu, nasledovne:

„Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov v

písomnej  fome, na základe súhlasu oboch strán memoranda.  Realizácia článku 4 ods. 4 tohto

memoranda   nepredstavuje   zmenu   tohto   memoranda,   preto   sa   vykoná   len   vzájomným

odsúhlasením  medzi  kontaktnými  osobami,  bez  potreby  vypracovania  dodatku  podľa  tohto

článku."

Dopíňa sa bod 6

Znenie doplneného bodu:
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„Toto  memorandum je  vyhotovené  v  troch  (3)  rovnopisoch  s  platnosťou  originálu,  pričom

strany memoranda dostanú každá po jednom (1) vyhotovení ajedno vyhotovenie bude použité

ako príloha k Projektu."

Označenĺe podpisujúcej strany ,Za Prijímateľa" sa mení na ,Za Spolupracujúci subjekt

OiozvoJ SPIŠA n.o.)"

článok ll.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvní partneri a/alebo spolupracujúce subjekty svojimi podpísmi potvrdzujú, že si tento

dodatok prečítali, že mu ro2"mejú a že s ním súhlasia.

2. Zmluvní partneri a/alebo spolupracujúce subjekú vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne

a vážne, a že ho neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Tento dodatok sa vyliotovuje v troch (3) rovnopisoch, s platnosťou originálu, pričom strany

memoranda dostanú každá po jed]iom  (1)  vyhotovení a jedno  vyhotovenie  bude použité ako

prĺloha k Projektu.

Podpisy strán memoranda :

Za Spolupracujúci §ubjekt

aiozvoispišfi#.ooat:3m
V Spišskej Novej  Vsí ,  dňa ...................

Jozef;Kačeng#

OJ SPISA, n.o. - riaditeľ

Za Si)olupracujúci subjekt2 :

V  ..P.MJJiti.tip.i.h..., ďíra ..ý..d?:.ý.4...Á.P.i":f

ĺBe)\BFštisiavNeúvir[h,

obec Rudňany - starosta

] Meno a priezvisko štatutámelio orgánu/splnomocneného zástupcu

2 Meno a priezvisko Štatutámelio orgánu/splnomocneného zástupcu
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