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DODATOK č. 2 

 

k ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

ČÍSLO ZMLUVY:  636/2015-2050-1200 

 

uzavretej dňa 21. decembra 2015 v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 

ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

 

Prijímateľom 

 

názov  : Obec Mengusovce 

sídlo : Mengusovce 123, 059 36  Mengusovce  

   Slovenská republika 

konajúci : Ján Šoltis, starosta obce 

IČO : 00326402 

IČ DPH : 2021212699 

Banka refundácia:    Všeobecná úverová banka, a. s. 

 

číslo účtu (vo formáte IBAN) pre refundáciu:   SK51 0200 0000 0016 3090 7656 

      

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 
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ČLÁNOK  1.   PREDMET DODATKU 

1.1     Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi nimi dňa 21. decembra 2015, 

evidovanej pod číslom: 636/2015-2050-1200 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1  

zo dňa 7. októbra 2016, dohodli na jej nasledovných zmenách a doplnkoch:   

 

 

1.1.1. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 

Zmluvy „Predmet podpory NFP“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

1.1.2. Príloha č. 5 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 5 

Zmluvy „Rozpočet projektu“, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2 a je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou.  

 

 

 

1.2 Účelom zmien Zmluvy uvedených v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 tohto článku je úprava skupiny 

výdavkov v rozpočte projektu na základe žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí NFP.  

 

 

 

ČLÁNOK  2.  OSTATNÉ USTANOVENIA 

   Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú naďalej 

v platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

ČLÁNOK 3.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok  

č. 2 je podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

povinne zverejňovanou zmluvou. 

3.2. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov Dodatok č. 2  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

3.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je určený pre Prijímateľa 

a 3 rovnopisy pre Poskytovateľa. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2  

a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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3.5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí Príloha č. 1 – Predmet podpory NFP a Príloha 

č. 2 – Rozpočet projektu. 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa:    

   

Podpis: .................................................      

Ing. Peter Žiga, PhD., minister    

 

 

Za Prijímateľa v Mengusovciach, dňa: 

 

Podpis: .................................................   

Ján Šoltis, starosta obce 


