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DODATOK Č. 4 

 K ZMLUVE O REALIZÁCII PROJEKTU 

(Č. ZMLUVY 325/2012) 

 

 

I. Národný kontaktný bod 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

V mene ktorého koná: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

00 151 513 

Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

na jednej strane (ďalej aj  „ÚV SR“  alebo „NKB“) 
 

 a 

 

II. Konečný prijímateľ 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

V mene ktorého koná: 

Obec Gemerská Poloma 

Nám. SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 

00 328 227 

Ing. Miroslav Michalka, starosta obce Gemerská Poloma 

na druhej strane (ďalej len „Konečný prijímateľ“ a spolu s ÚV SR ďalej len „Zmluvné 

strany“) 
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Preambula 

 

Zmluvné strany Zmluvy o realizácii projektu č. 325/2012 uzatvorenej dňa 13.06.2012 s účinnosťou 

odo dňa 15.06.2012 (ďalej len „Zmluva“), sa vzájomne dohodli v súlade s článkom 7 bod 7.4 Zmluvy 

na zmene nasledovných ustanovení s cieľom zabezpečiť maximálne využitie Príspevku poskytnutého 

Švajčiarskou konfederáciou Slovenskej republike na základe Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou 

federálnou radou a vládou Slovenskej republiky o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej 

spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie 

uzatvorenej 20. decembra 2007 v znení neskorších zmien a dodatkov na financovanie Projektu 

v zmysle súvisiacej Zmluvy o Projekte č. 324/2012. 

 

Článok 1 

Predmet Dodatku 

 

1.1  Znenie odseku 3.1 písmená a) a b) článku 3 Oprávnené výdavky Zmluvy sa ruší a nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„a) boli vynaložené na náklady, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy až do dátumu 

ukončenia Projektu 30.11.2016, s výnimkou služieb súvisiacich s podávaním správ, finančným 

auditom a hodnotením, ak boli poskytnuté najneskôr do 13.06.2017 a 

 

b) boli uhradené Konečným prijímateľom pred konečným dátumom oprávnenosti výdavkov, t.j. 

pred 13.06.2017 a“ 

 

1.2  V článku 5 Podávanie správ odsek 5.5 Zmluvy znie:  

 

„5.5 Konečný prijímateľ je povinný predložiť Správu z finančného auditu spolu s listom 

manažmentu pripravené externým finančným audítorom pokrývajúce obdobie od 14.06.2012 do 

30.11.2016 najneskôr spolu so Správou o ukončení projektu.“  

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy a jej príloh ostávajú bez zmeny.  

2.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.   

2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a vstupuje do 

účinnosti dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho päť obdrží NKB a jeden originál 

obdrží Konečný prijímateľ. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia Dodatku tento nezverejnil v 

Centrálnom registri zmlúv, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.  

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok 

uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak 

toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa              V Gemerskej Polome, dňa              

 

Za Národný kontaktný bod: Za Konečného prijímateľa: 

 

 

 

 

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

v mene ktorého koná 

 Obec Gemerská Poloma 

v mene ktorej koná 

Igor Federič 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

 

 Miroslav Michalka  

starosta obce Gemerská Poloma 

   
 

 



PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom: Námestie slobod v č, 1, 8B 70 Bratislava 

IČO: oo 1S1 513 

119/PL/1/2016 

v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej aj ako splnomocnitef) 

týmto splnomocňujem 

Ing. Mgr. Tatianu Janečkovú 
vedúcu služobného úradu 

ÚI{ADU VLÁDY REPUBLIKY 

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené najmä so: 
zastupovaním a konatúm v mene lJradu vlády Slovenskej republiky podľa § 24 kompetenčného 
zákona č. 575/2001 Z. z., 
zastupovaním a konanim v mene Úradu vlády Slovenskej republiky na rokovaniach vlády a plneni 
úloh vyplývajúcich z uznesení vlády pre Úrad vlády Slownskej republiky, 
podpisovaním pripomienok za Úrad vlády Slovenskej republiky k materiálom zaslaným do I\1PK,. 
prijímaním a vybavovaním doručovaných písomnostt 
uzatvárarúm a podpísovaním zmlúv a dokumentov každého typu, 
uskutočňovanim kontroly v oblasti výkonu státnej spr<=ívy, 
podpisovaním oznámení o vybaveni sťaž.ností, ktoré sú v pôsobností vedúceho Úradu vLidy 
Slovenskej republiky 

je povinný pri kona1ú v mene splnomocniteľa postupovať s nált'iítou starostlivosťou, ktorá 
povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so VŠ!:'obecnt> záväzn}'rni právnymí 

"''"'1-',"'"u platnými v Slovenskej republike a internými predpismi splnnmocnitel'a. 

v trvaní od 22. februára 20lti do 26. februára 2016 vrátmw. 

prijímam vo vyšsie uvedenorn rozsalm: 

Ing. Mg< .. Tatiana; J.anečko•vá 
vedúca služ.obndHl úradu 




