
1. ZMLU\^[E srnanw
1.1. Poskytovatel'

néaov

sídlo

IČo

DIČ

konajúci

1.2. Prijímatel'

íazov

sídlo

konajúci

IČo

DIČ

banka

číslo úětu vo

MINlsTERsTVo PoDoHosPoDARSTVA A RoZVoJA VIOlEKA sLoVEN5KE] REPUBtlKY
Riadíd(i olgán pre RegionálnY operačný proeram

l]!l. Doblo!laoYa l2 31::a 3Gt]5lavá
T - s,:l a aJ-e:a 5 r/: -: D,a- s ,, :

: Ministerstvo pódohospodárstva a rozvojavidieka SR

: Dobrovičova 12, 8I2 66 Bratislava

Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská2lB, 825 25 Bratislava

Slovenská republika

: 00I5662l

: 2021291382

: Ijubomír Jahnátek, minister pódohospodárstva arozvojavidieka SR

(ďalej len,,Poskytovateť")

Obec Trst'any

Trst'any 20, 044 45 Trst'any

Slovenská republika

Ing. Rudolf Pupala, starosta obce Trsťany

00 324 825

2021245094

Slovenská Sporiteťňa, a.s.

formáte IBAN

predfinancovanie.: SK80 0900 0000 0004 4857 6518

refundácia: SK80 0900 0000 0004 4857 6518

DoDATor Č. rl DZ22140120674010l 1ĎaLEr LEN ,,DODATOK.ú)
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁvnarNnHo FINANčNEHo pŇspnvxu

čísro Z2214012067 401 óarn.l LEN,,ZMLUVA o poSKyTNUTí NFp*)
UZAVRETÝ lltnozt:

(ďalej len,,Prijímateť")



PREDMET l ÚČnr, DODATKU

Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopíňa Zmluva o poskýnutí NFP
Z2214012067 401 (ďalej len,,zmluva") nasledovným spósobom:

Znerue č1. l Zmluvné strany, odsek 1.2.Pijímateť sa časť,,konajúci: Nataša Masaryková,
starostka obce" mení na: ,,konajúci: Ing. Rudolf Pupal4 starosta obce Trsťany ".

V č1. 3 Výdavky projektu aNFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c)
nahrádza novým textom, ktoý znie:

,,3.1 Poskytovateť a Prijímateť sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna v,ýška celkových výdavkov na realtzáciu aktivít Projektu predstavuje
423 7 20,00 EUR (slovom : štyristo dvadsat'triti síc sedemstodvadsať EUR ),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
421363,39 EUR (slovom: štyristodvadsat'jedentisíc tristošesťdesiattri EUR
a tridsaťdeváť centov),

c) Poskýovateť poskytne Prijímateťovi nenávratný finančný príspevok maximálne
do výŠky 400 295,22 EUR (slovom: štyristotisícdvestodeváťdesiatpáť EUR
a dvadsaťdva centov), čo predstar,uj e 95 Y" z celkových oprávnených ýdavkov
narcalÍzáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmlulry."

2-4- V č1. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3 ruší analtádzanasledovným znením:

,,6.3 Neoddeliteťnou súčast'ou tejto zmluvy o poskýnutí NFP sú nasledujúce prílohy:
1. VŠeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory.,4. Rozpočet projektu.
Prijímateť týmto lyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil
a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný."

2-5. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskýnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu
sanabtádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktoý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku

2.6. Podpisové -vzory uvedené v Zmluve o poskýnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu
sa nabrádzají aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 2
tohto Dodatku

2.7. Do zmluvy o poskýnutí NFP sa dopíňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu ě. 3

tohto Dodatku

2-8. Ostatné ustanoveniaZmluvy o poskýnutí NFP zostávajútýmto Dodatkom nezmenené.

3. zÁvnnnčnÉusraNovnNlA
3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán aúčinnosť

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia Poskýovatefom v Centrálnom registri zmluv, lbaže Poskýovateť
aj Prijímateť sú povinné osoby podťa zákona ě. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v zneni neskorŠÍch predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti
rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskýnutí NFP.

3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane
Prijímateť 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateť. V prípade sporu sa bude
postupovať podfa rovnopisu uloženého u Poskýovatela.
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. neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo

:>:j].1 a právnym Účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy
.-.=:,-.čne jasné, určité azrozumitel'né, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu

strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dósledne prečítali,

_-- _-.:e strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku vjeho plnom rozsahu
-.:_-:,3 priloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

] _- 
jatku a na znak súhlasu ho podpísali.

: _ :.ltku:

: _ - Predmet podpory NFP

: l-Podpisovévzory

: -] - Rozpočet projektu

- - ?,.skr-tor-atel'a v Bratislave, dňa:

- tr:lS:

_ -_lomír Jahnátek. minister pódohospodárstva arozvoja vidieka SR

1fi MÁj ?ill§

P.ldpis:

irrg. Rudolf Pupala, starosta obce Trsťany

ffi
zq, 3,

* n Ťtr,8*
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