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Dodatok č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: 

Projekt v rámci programu ERASMUS+1 

2018-1-SK01-KA116-045950 

Tento dodatok k zmluve o poskytnutí grantu (ďalej len „dodatok“) je uzatvorený medzi 

nasledujúcimi stranami: 

na jednej strane: 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR 

Č. VVS/1-900/90-5826-4 

Križkova 9 

811 04 Bratislava 

e-mail: erasmusplus@saaic.sk 

IČO: 30778867 

DIČ: 2020900563, 

 

národná agentúra (ďalej len „NA“), ktorú na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje 

Mgr. Irena Fonodová, výkonná riaditeľka a ktorá vystupuje na základe poverenia Európskej 

komisie (ďalej len „Komisia“), 

 

a  

 

na druhej strane: 

 

„príjemca grantu“ 

 

Plný názov inštitúcie   Obchodná akadémia 

Oficiálna právna forma  rozpočtová organizácia 

Oficiálna adresa   Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 

E-mail riaditelka@oavoza.sk, andrea.eliasova@gmail.com, 

vartiak.lukas@gmail.com 

IČO     00162124 

DIČ     2020671499 

 

PIC číslo    946092508 

                                                           

1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: 

program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 

298/2008/ES 
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Charta pre mobility Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave:  

2017-1-SK01-KA109-035429, 

ktorého na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy. 

 

Strany uvedené vyššie 

SA DOHODLI 

 

na zmene a doplnení Článku  I.2 bod I.2.2,  článku  I.3, bod I.3.1 a Prílohy II. 

ČLÁNOK I.2 NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI A OBDOBIE VYKONÁVANIA 

ZMLUVY 

I.2.2 Trvanie projektu je 15 mesiacov. Projekt začína 01. 06. 2018  a končí 30. 09. 2019 

ČLÁNOK I.3 MAXIMÁLNA VÝŠKA A FORMA GRANTU 

I.3.1 Maximálna výška grantu je 53.714,- EUR. 

Najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto dodatku 

je národná agentúra povinná vyplatiť príjemcovi sumu vo výške 14.871,- EUR, ktorá 

predstavuje 80% z dodatočne pridelených finančných prostriedkov. 

 

 

Ostatné časti uvedenej zmluvy o poskytnutí grantu zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 

 

Dodatok k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch; z nich príjemca dostane jeden 

exemplár a národná agentúra dva exempláre. 

 

 

 

PODPISY 

za príjemcu za SAAIC 

 

  

 

Ing. Ľubica Pevná Mgr. Irena Fonodová                                   

riaditeľka školy výkonná riaditeľka 

   

v................................., dňa ........................  v Bratislave, dňa ........................ 


