
číslo dodatku: IROP-CLLD-X653-D2-5 12-001-003

• NIS~ERSTVO EURÓPSKAŮNIA
INVES~1CIÍ. R GIONALNEHO ROZVOJA EURÓPSKY FOND
A INFORMATIZÁCI REGIONALNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK Č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. IROP-CLLD-X653-512-001-003 zo dňa 15. 07. 2021
(d‘alej len „Dodatok“)

je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou
názov: Občianske združenie MAS LEV, o. z.
sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
IČO: 42084636
konajúci: Ing. Andrea Hradiská, PhD., predseda MAS
(d‘alej ako „MAS“)

A

UživateI‘om
názov: Obec Nemešany
sídlo: 053 02 Nemešany 62
iČo: 00329401
konajúci: Mária Gallovičová, starostka obce
(d‘alej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívatel‘ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú d‘alej spoločne aj ako
„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

1 ÚVODNÉ USTÁNOVENIE

1.1 Zniluvné strany uzatvorili di‘ia 15.07.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-003 (d‘alej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)
a Dodatok č. I k zmluve o poskytnutí finančného príspevku dňa 29.09.2021, ktorých
predmetom hola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívatel‘om
pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívatel‘ovi na realizáciu
aktivít projektu, ktorýje predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov: Autobusové zastávky v obci Nemešany — výstavba a rekonštrukcia I. etapa
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-O01-003
Miesto reaiizácie projektu: Nemešany
Kód Výzvy: IROP-CLLD-X653-512-001
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1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NEP a následne Dodatok Č. I
k zmluve o poskytnutí finančného príspevku a to spósobom a v rozsahu v zmysle čI. 2 tohto
Dodatku.

1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako
vyplýva z článku I ods. 3 VZP.

2 PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NEP a Dodatku č. I k zmluve
uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, akoje d‘alej uvedené v tomto
článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehl‘adnosťje v prípadoch, akje to vhodné,
uvedený text s podČiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už
nenachádza.

2.2 Zmluvné strany s dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP a Dodatku č. I:

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška
Celkových oprávnených výdavkov (po ukončení procesu Verejného obstarávania) a
maximálnej výšky príspevku (pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z
Celkových oprávnených výdavkov), v důsledku čohoje nové znenie odseku 3.1 nasledovné:

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 100 000,00
EUR (slovom: Jedenstotisíc eur nula centov),

b) MAS poskytne Užívatel‘ovi Príspevok maximálne do výšky 95 000,00 EUR (slovom:
DevAt‘desiatpät‘tisíc eur nula centov), čo predstavuje 95 ~o z Celkových oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Užívateľ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 ~o (slovom: pät‘ percent), Čo
predstavuje sumu 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur a nula centov) z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tohto článku
zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na
Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie ciel‘a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
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2.3 Póvodné znenie prílohy Č. 3 Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako je
priložený k tomuto Dodatku.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NEP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosf dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade $

~47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim Po dni jeho
zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými
osobami podľa zákona č.21 I 2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku
je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje ližívatel‘a. Ustanovenia o
nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie
každého d‘alšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Po podpise Dodatku dostane Užívatel‘ I
rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS, z čoho jeden rovnopis zašle MAS na RO pre IROP.

3.4 Dodatokje neoddeliteľnou súČasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku vjeho pinom rozsahu vrátane príloh
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dósledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné,
určité a zrozumitel‘né, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok,
podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Priloha Č. I Aktualizovaná príloha Č. 3 Podrobný rozpočet Projektu
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Za MAS, v Levoči, dňa: f~ 3 3 .ZoLt

Podpis:
Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedníčka Občianskeho združenia MAS LEV, o. z.

Za Užívatel‘a, v Nemešanoch, dňa: ~.3 3 ~
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inštrukcle a uoozomante k vvol.wntu rozpočtu projektu.
Rozpočet projektu ta nevypracováva v detailnosti výkazu.výmer. ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacicti položkách.

vle ~‚ V pripade doptnenia latších výdavkov vložte nový siadok a zadajie názov prislušného výdavku. Riadky je potrebné vkladat lak. aby celkorá súčet zahřňal aj novo“ložené rtadkya ~ Dbajle na sútad Údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými Vc formutári Žo Pr ako ajvďaláich pršlohácni.

V pripde ak se niektorá Z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje togickú chybu, údaj dtýba, atebo je hodnotxa zápornä. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.
Háxovvtdnku Názov výdavku ta uvédza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (nap‘ stavebné práce stavebného objektu, soltvér XX, ticencia XX. stroj XX služby marketingu XX a pod.) patriacich do pristušnej skupiny výdavkov

~ . Žiadater vyberajie len Zo skupin výdavkov, ktorá Oú retevantné pra pristušnu výzvu a hlavnú aktivitu
~ I ta Ov V prípade, Ck ta ne danú skupinu výdavkov vzfahuje v.ac agregovaných togickýsúvisiscjct, položiek (napr v rámci tkupiny výdavkov ‘021.Stavbv‘ sa budú reatizovar stavebné práce na stavebnorn obtekte Cl a ttavebrsom objekte 02), žiadater uvedie každú položku v samostatnom tiadku aOpor< ) skupinu výdavkov zopakuje.

Mera‘ jednotke Žiadater uvediet mennú jendnotku (napr ks. súbor, služba)
Stlpe‘ (3)

~ Žiadatet uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.
Iednaoková Cena bez DPH (EuR) Žiadster uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.
St jpec (5)
cacelkon, bez DPH (EUR) Cena celkom bez DPH sa vypočita automaticky vynásobením jednolkovej ceny a počtu metených jednotiek,

Cenacetbon. 5OPH (EUR) Auto‘nstictty dojde k propočtu osny na cenu s DPH. Rozpočet znýti hodnotu zo sdpca 60 ssdzbu DPH 20%. V pripade. ak dodávateUzhotovitef predrnetnej položky rozpočtu niv je platcom DPH. potom je potrebné upraviť vzorecvpristuánom riadku tak, aby as jeho hodnota rovnala hodnote
St(pe‘(7) vstipci6.

~ ~ ‚ ‚~n.~ ‚ ‘ k EUR Žiadater uvedie tumu výdsvkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V pripade, ak je žiedalet platitajom DPH nesmie byť výška nim nárokovaných oprávrtených výdavkov ‘«šota ako je cena cetkom bez DPH uvedená v stlpci 6. V p.ípade. ak žiadater nie je ptatiterom DPH nesmie byť ‚«škaC 03 apr e vydav ‚‘I ) nárokovaných oprávnených výdavkov vyšia ako je cena celkom a OPII uvedená v stipd 7 Výška oprávnených výdavkov zároveň Po aptikáci micru tpotutinancovania Zo zdrojov prispevkov nesmie vietf k pretiahnutiu výšky stropu prispRyku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo důjsť je
Sn ‚‘er žiadater oprávnený znižir výšku oprávnených výdavlnov alebo mienu prispovku tak. aby maximátny strop p‘ítpevku nebol presiahnutý,

Neopravte“‘ ‚«desky (EUR) Automaticky dojde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadater platiterom DPH atebo nic.

Vecnypoptsvydavku V rámci vecnáho popisu výdavkov žiadater špecitikuje jednotlivé výdavky z hradiska ich predmetu, reap. rozsahu. V pripade. ak výdavok pozottávazviacarých potožiek agregovaných do logického celku, je polrebné loto položky v rámci vecrtého popisu výdavku btižšie špecittkovať

Žiadater ‚~beÓa z roletového menu pristušný spodob stanovenu výšky výdavku.

I v pripede. ak bota výška výdavku stanovená podra stavebného rozpočtu oceneného autohzovanou osobou‘, predkladá žiadater go pritohu rozpočtu projektu képiu ocenanicho rozpočtu stavby
2 v pripade, ak bota výška výdavku stanovené poea uzatvorenej zmtu‘y S úspešným uchádzačom ako výstedkom ‚«konaného verejného obsterávania, ž‘adater p‘edktadá ako pritohu rozpočtu kápiu testo zmluvu a to vrátane dodatkov kzmtuve ak existujú (žiadater nepredktadá komplet
dokumentádu k VD, šúto p.‘edtoží až Po nadobnudnuti učinnosti zmtuvy O prispevku).
3. v pripade. ak bole výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predktadá žiadater ako prilohu rozpočtu projektu kópiu záznamuzprieskumu trhu a vtetky cenová ponuky. Prieskum thu ‚«koná žiadatervsůtade s inštrokciami uvedenými v kapitole 2.2-2 Priručky RD pr. tROP k procesu
verejného otsstarávania. ktorá je dostupné na hup: Nvv.w mpsr.stutndex.php?navtDell2l&navtD2al 121&stD=67&idslOSS6.

~ b ~ I tra Žtadater stanový výdavek podra najkatuátnajšej dokumenlácie, t.j ak disponuje uzalvo‘enou zmttnou 5 útpešným uchádzačom použije hodnoty zo omluvy ak ditponuje oceneným rozpočtom stavby, ate neexistuje zmtuva a úspešným uchádzsčom použije hodnoty z rozpočtu stavby, ve
5~ ant vvtdav všetkých ostatných pripadoch, ak neetittuje zmtuva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu.

‘ v zmysle zákona Č. 13811592 Zb. O autorizovanych architektoch a autorizovaných stavebných inžinierocti v znerti neskoršich predpisov, Rozpočet musi byť overený podpitom a pečiatkou autonizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby
azariadenia. ktoré sú súčasoou stavby podrajej charakteru a projeklovej dokumentácie. Pra samostatné zariadenia a samostatná hnuterné ved. reap. subory hnulerných ved je potrebné zvolit iný spósob stanovenia výdavku (zmtuva 5 vifazným uchádzačom. atebo pneskum trhu).

Všetkú podpomú dokunentáciu súvis,acu S určentm ‚«šky vydsvkov žiadater uchováva ve svojej drábe a v pripade požiadavky MAS lúto dodaločsse predloži na učety schvarovania ŽoPr(napr dokumentácia z ve‘ejného obstarávania, originál dokumantácie a pod.).

V pripade. ak aa preukáže. že žiadoter uv,edot v rozpočte projektu sumu. ktorá nic je podložená relevanlnou dokumentáciou, MAS jev závislosti od identifikovaných nedosiatkov oprávnená znižir výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať vydavok v ptnej výške ako neoprávnený alebo ‚«vodit
mé právne následky psi schvarovani ŽoPr resp. v sútade S podmienkami upravenými v zmtuve O prispevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identirikádi nedostatkov vo verejnom obstarávani, kto‘ého výstedkom bota zmtuvasu spešným uchádzačom a na záktade ktorej bota
stanovená výška prislušného výdavku v rozpočte.

zdůvodeeate nev-vtreetncsst žiadater zdůvodni potrebu daného výdavku z hradiska jeho aktuátneho vybavenia (technických kapacit) a cierov projektu

st(pec (U) Upozori%ujernse. že výdavky, ktoré „te sů nevyhnutná pr. rnliúciu a doaiahnuiie c‘srov projektu . sú neoprévnené, Neoprávnené aú aj výdavky, ktoré cC zo strany tiedateta nedostatočne odóvodnené.


