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DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁ VRA TNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona Č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona
Č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

v znení neskorších predpisov

ČíSLO ZMLUVY: 01412009/5.1/0PVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 014/2009/S.1/0PVaV/D06 (d'alej len .Dodatok") je uzatvorený v zmysle článku 8
bod 1 Prílohy Č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné
zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (d'alej len
"VZP") medzi zmluvnýrni stranami:

Poskytovatel'

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Slovenská republika

00164381

2020798725

sídlo:

IČO:

DIČ:

konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení I

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B, 841 O 1 Bratislava

Slovenská republika

31819494

2022295539

sídlo:

IČO:

DIČ:

konajúci: Ing. Alexandra Drgová

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12.2007

(d'alej len .Poskytovatel'")

I Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovatel'ský orgán prí riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu



Článok 1 J

Poskytovatel' a Prijímatel' sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného J
finančného prispevku č. 014/2009/5.1I0PVaV (d'alej len "Zmluva"), kód ITMS Projektu
26250120014 v znení Dodatku Č. 1 - registračné číslo Dodatku 014/2009/5.1I0PVaVID01,
Dodatku Č. 2 - registračné číslo Dodatku 01412009/5.l/0PVaV/D02 a Usmernenia J
Poskytovatel'a Č. 1 zo dňa 07.12.2009, Dodatku Č. 3 - registračné číslo Dodatku
014/2009/5.1I0PVaV/D03 a Usmernenia Poskytovatel'a Č. 2 zo dňa 29.06.2010, Dodatku Č. 4
- registračné číslo Dodatku 014/2009/5.l/0PVaV/D04 a Dodatku Č. 5 - registračné číslo J
Dodatku 01412009/5.l/0PVaV/D05 a Usmernenia Poskytovatel'a Č. 3 zo dňa 30.08.2010,
uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

ITMS kód Projektu: 26250120014

Prijímatel'

názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2,911 50 Trenčín

zriadená podl'a zákona Č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej

univerzity v Trenčíne

konajúci: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.

sídlo:

zapísaný v:

IČO: 31118259

DIČ: 2021376368

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby:2 a)

b)

predfinancovanier' a) 000000 7000276914/8180

a) 000000 7000276914/8180

(d'alej 1en "Prij ímate 1''')

(d'alej aj .Zmluvné strany")

Článok 2

(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prilohy Č. 3 Podpisové vzory a Č. 4
Plnomocenstvo

2 Ak sa nehodí, prečiarknite

3 Ak sa nehodí, prečiarknite

4 Ak 5a nehodí, prečiarknite

2
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Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečíslujú nasledovne:
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku,
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP,
Príloha č. 3 Rozpočet projektu,
Príloha č. 4 Prehl'ad aktivít projektu,

(2) V nadvaznosti na zmenu uvedenú v odseku I tohto článku sa mení prvá veta v článku 6
bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet
podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehl'ad aktivít projektu.

(3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4
nasledovne:

Prijímatel' je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovatel'ovi zmenu alebo
doplnenie osób oprávnených konať v mene Prijímatel'a a doručiť Poskytovatel'ovi nové
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo dopLnenia zástupcu aj novú plnú moc. V
prípade zmeny štatutára je Prijímatel' povinný doručiť originál alebo úradne overenú
kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe
štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímatel' povinný doručiť aj odvolanie alebo
výpoved' plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

(4) Zoznam príloh sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu
Príloha č. 4 Prehl'ad aktivít projektu

(5) Článok 3 bod 3.1 písmo a), b), c), d) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým
článkom 3 bod 3.1 písmeno a), b), c), d) nasledovne:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
4 929 239,48 € (slovom štyri milióny devaťstodvadsaťdevaťtisic dvestotridsaťdevať
EUR a štyridsaťosem centov),

b) Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi nenávratný finančný príspevok do výšky
4682777,51 € (slovom štyri milióny šesťstoosemdesiatdvatisíc
sedemstosedemdesiatsedem Eur a paťdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 %
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode
3.1. písmo a) tohto článku Zmluvy.

c) Prijímatel' zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 246461,97 €
(slovom dvestoštyridsaťšesťtisíc štyristošesťdesiatjeden EUR a devaťdesiatsedem
centov) a v percentuálnom vyjadrení 5 % (slovom pať percent) z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písmo a)
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tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na
úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.

d) Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi konečnú sumu nenávratného finančného
príspevku vo výške 95 % zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak
celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písmo b)
tohto článku Zmluvy maže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len
z technických dóvodov na strane Poskytovatel'a.

Ostatné prílohy Zmluvy

(6) V prilohe č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa tabul'ky "Meratel'né ukazovatele
Projektu"/ "Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu"/ "Časový rámec
realizácie Projektu"/ "Rozpočet projektu"/ "Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít"
nahrádzajú novými tabul'kami "Meratel'né ukazovatele Projektu"/ "Aktivity a príspevok
aktivít k výsledkom Projektu"/ "Časový rámec realizácie Projektu"/ "Rozpočet
projektu"/ "Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít".

Nové tabul'ky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 6.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

(7) V prílohe č. 3 Zmluvy "Rozpočet projektu" sa tabul'ky "Rozpočet projektu a
komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV"/ "Výkaz výmer"/
.Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu" nahrádzajú
novými tabul'kami "Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os
č. 5 OP VaV"/ "Výkaz výmer"/ .Predpokladané zdroje financovania oprávnených
výdavkov projektu".

Nové tabul'ky sú prílohou č. 2 k Dodatku č. 6.
Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

(8) Príloha č. 4 Zmluvy "Prehl'ad aktivít projektu" sa nahrádza novou prílohou
.Prehl'ad aktivít projektu".

Nový prehl'ad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 6.
Príloha č. 3 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy. I

4

Článok3

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako "VZP",
Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako .Zmluva
o poskytnutí NFP" a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako
.Zmluva" .

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dósledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumitel'né, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vól'u,
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Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.

(3) Tento Dodatokje vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímatel'
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel'. V prípade sporu medzi
zmluvnými stranami sa bude postupovať podl'a rovnopisu tohto Dodatku uloženého u
Poskytovatel'a.

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Poskytovatel'om v Centrálnom registri zmlúv.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Sfovenskej republiky pre š(,u~turálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

-10-
Podpis: ~? .
Meno a priezvis o~vitat~ÍfH'~~FgáfAtllzástupcu5 Poskytovatel'a

Ing. Alexandra Drgová

Trenčianska univerzita -I
Alexandr~ Dubčeka v Trenčíne

Studentská 2
911 50 Trenčín ®

Meno a priezvisko štat árneho orgánu/zástupcu" Prijímatel'a

prof. Ing. Ivan Kneppo, rSc.

Prílohy:
Príloha č.1 Predmet podpory NFP - tabul'ky: Meratel'né ukazovatele Projektu

Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom
Projektu
Časový rámec realizácie Projektu
Rozpočet projektu
Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Príloha Č. 2 Rozpočet projektu

Príloha Č. 3 Prehl'ad aktivít projektu

5 Ak sa nehodí, prečiarknite
6 Ak sa nehodí, prečiarknite

5


