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DoDAToK č. 1
K zMLUvE o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHoPRíSPEVKU
(d'alej len,,Dodatok")
čístozmtuvy: xŽp-poĺ-s c43t -2oĺ; -L9l a367
uzavretý podľa 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

podľa $25 zákona č. 292/2oI4 Z'z. opríspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych
ainvestičných fondov aozmene adoplnení nĺekto4ĺch zákonov vznení zákona č.357/2oI5 Z.z'
ofinančnejkontroleaauditeaozmeneadoplneníneskoršíchzákonovapodľa520ods'2zákonač.
523l2oo4 Z.z. o rozpočtov'ých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtorných pravidlách'') medzĺ:

Poskytovatelbm
názov:

Mi nisterstvo životnéhoprostred ia Slovenskej re pu bl iky

sídlo:

Námestie Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava
42 78L8LO
2023106679
lng. László Sólymos, minister

lČo:
DlČ:

konajúci
v zastúpení

názov:
sídlo:

lČo:

konajúci:

SIovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27,827 99 Bratislava
oo oo2 8o1
!ng. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovateľským orgánom č. 2Ll2oL515'I zo dňa 21.apríla 2015.
(d'a lej le n,, Poskytovatel"')
a

Prijímatelbm

názov:
sídlo:
lČo:
konajúci:

obec MaIý Slavkov
Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
37984673
LadisIav oravec, starosta
(d'alej len,,Prijímateľ")

(Poskytovateľ a Prĺjímateľsa pre účelytejto ZmIuvy označujúd'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany''
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")

Číslododatku

čuľĺoxl.

:

xŽp-po+_scqgr -2017 -lg /367

lDI

PREDMET DoDATKU

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzaworenej dňa 14.05.2019, evidovanej pod číslom:KŽPPo4-sc43L-2077-19/1367 (d'alej len,,Zmluva")dohodli na nasledovných zmenách:

1,.L

l_.1.1

v

Článku 77a PLATBY sYsTÉMoM PREDF|NANCoVAN|A, bod

9

prílohy č. 1 Zmluvy

,,Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku"
sa rušía nahrádza nasledovným znením:

,9. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v
plnej výške, schváli v zníženejvýške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) vyčleníčasťdeklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu,
a to V lehotách určených Systémom fĺnančnéhoriadenia' Prijímateľovi vznikne nárok na
schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovaniepredfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnúa správnu, a to až v momente
schválenia súhrnnej Žĺadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených
oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačnéhoorgánu.
Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovimaximálne 95 % NFP na Projekt systémom
predfinancovania zabezpečíposkytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom
refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o
platbu predložíPr'ljímateľaj účtovnédoklady a rĺýpis z účtu(resp' prehlásenie banky o
úhrade) potvrdzujúci skutočnúúhradu výdavkov deklarovaných v Žĺadostĺo platbu, ako aj
relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ prĺ Realizácĺi aktivít Projektu nedosiahne
95 % NFP, Projekt môže byt ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovaniepredfinancovania). o
tejto skutočnostije Prijímateľpovinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
Ustanovenĺa odsekov 7 až 9 tohto článku VZP sa pouŽijú rovnako aj na úpravu práv a
povinností Zmluvných strán pri admĺnistrácĺíŽiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa
tohto odseku tohto článku VZP."

I.I.2

Príloha č. 2 Zmluvy,,Predmet podpory NFP" sa rušía nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasťtohto Dodatku.

čuľorll.
2.1

jej príloh, ktoré nĺe sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah
nemenia, zostávajú zachované a účinnév doterajšej úprave'

ostatné ustanovenia Zmluvy

čuruor lll.
3.1

osTATNÉ UsTANoVENIA
a

zÁvcnečľuÉUSTANoVENIA

Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účĺnnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenĺa v Centrálnom registri zmlúv, a to V súlade
s ustanovením 5 47a zákona č.4o/L964 Zb. občĺansky zákonník v znení neskorších predpisov
a 5 5a zákona č' 2lL/zooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
nĺektoných zákonov (zákon o slobode ĺnformácií) v znení neskoršíchpredpisov.
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3.2
3.3

Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch

s platnosťou

11367

lDL

originálu' z ktoných Prijímateľ

dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ'

riadne a dôsledne prečítali'jeho obsahu
Zmluvné strany vyhlasujú, Že si text Dodatku
porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
a právnym účinkom, nóľ,o vypl,ývajúcim
osoby sú oprávnené k podpisu tohto
slobodné, jasné, určitéa zrozumiteľné, podpisujúce
podpísali'
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne

Za Poskytovateľa v zastúpení, v

Podpis:
Pečiatka

dň.a

1 0. .rAil 2020

riaditeľka
...'. lng. Alexandra Velická, PhD', generálna

sLoVENsKA lNoVAÔNÁ
URA
n E"ŇäáórŤ c lG AGENT
BMT|SLAVA ŕ;\
l

'1800-

Za Prijímateľa u ľ.+Jp.ľr..s+.v'lĺ.*is..,

Podpis: .
Pečiatka

u)

oĺ. /5 ' o't ' z)Lo

...... Ladislav Oravec, starosta

Prílohy: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
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