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DODATOK Č.1/ DZ 224104200080102 (ĎAlEJ lEN "DODATOK")
K ZMlUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU

ČíSLO Z 2241042000801 (ĎAlEJ lEN "ZMlUVA O FP")

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel'
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
konajúci:

Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
00156621
2021291382
Ing. Zsolt Simon, minister pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len .Poskytovatel")

1.2. Prijímatel' (Vedúci partner)
názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika
zapísaný v:
konajúci: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

refundácia: 7000175195/8180

(ďalej len "Prijímatel'U)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Poskytovatel' a Prijímatel' sa po vzájomnom súhlase a vzhl'adom na schválenú zmenu rozpočtu
projektu dohodli, že znenie bodu Č. 4 Prílohy Č. 2 Zmluvy o FP - Rozpočet Projektu v EUR sa
ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha Č. 1
k Dodatku Č. 1 - Rozpočet Projektu v EUR.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dósledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vólu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.



3.2. Tento dodatok nadobúda platnost' Ue uzavretý) dňom doručenia Prijímatel'om prijatého návrhu na
jeho uzavretie Poskytovatel'ovi a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR zabezpečí Poskytovatel'. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do
siedmich dní oda dňa uzavretia, Prijímatel' je oprávnený zverejnit' dodatok v súlade s §5a zákona
Č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Ak Prijímatel' podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom
vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovat' Poskytovatel'a. Zmluvné strany sú
povinné vzájomne sa informovat' o zverejnení dodatku a to naineskór nasledovný deň po dni jej
zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spósobrni, rozhodujúce je prvé zverejnenie
dodatku.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nernóžu
sprístupnit' v zmysle príslušných ustanovení Zákona Č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za
súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR

3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy o FP.

3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímatel', jeden
rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovatel'. V prípade sporu
medzi zmluvnými stranami sa bude postupovat' podl'a rovnopisu tohto dodatku uloženého
u Poskytovatel'a.

Prílohy:

Príloha Č. 1 - Rozpočet Projektu v EUR
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Príloha Č. 1 k Dodatku Č. 1
Rozpočet Projektu v EUR

Názov rozpočtovej kapitoly Vedúci partner Hlavný cezhraničný Projektový Náklady spolupartner partner 1
tudské zdroje 101 400,00 127430,00 30963,00 259793,00
Cestovně 7500,00 1 665,00 0,00 9165,00
Prevádzkové náklady 25040,00 64812,00 0,00 89852,00
Náklady na publicitu 1 690,00 620,00 0,00 2310,00
Externě služby 2050,00 5300,00 0,00 7350,00
Investičně náklady 256990,00 10748,00 72 250,00 339988,00
Ině 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady na prípravu projektu 4000,00 4000,00 0,00 8000,00
Celkové náklady !\<i. 398670,00 214575,00 103213,00 716458,00


