číslo dodatku k zmluve: IROP-CLLD-Q108-512-004-003

DODATOK č.1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. IROP-CLLD-Q108-512-004-003 zo dňa 18.08.2021
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou
názov:
Ipeľská Kotlina Novohrad
sídlo:
Železničná 1, 991 22 Bušince
IČO:
42395224
Konajúci:
Ing. Peter Libiak, predseda o.z.
(ďalej ako „MAS“)
a
Užívateľom
názov:
sídlo:
IČO:
Konajúci:

Obec Glabušovce
Glabušovce 24, 991 22 Bušince
00650307
Štefan Chudý, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)
(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako
„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-003 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri
poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít
projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre
obec Glabušovce

Kód projektu:

IROP-CLLD-Q108-512-004-003

Miesto realizácie projektu:

Glabušovce

Kód Výzvy:

IROP-CLLD-Q108-512-004

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v
rozsahu v zmysle čl. II tohto Dodatku
1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva
z článku 1 ods. 3 VZP.

2.
2.1

2.2

PREDMET DODATKU
Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a
Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa
dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s
podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.
Zmluvné strany s dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

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 dôsledku čoho je 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 28 180,00
EUR (slovom: Dvadsaťosemtisícstoosemdesiat eur),
b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 26 154,26 EUR (slovom:
Dvadsaťšesťtisícstopäťdesiatštyri eur dvadsaťšesť centov), čo predstavuje 92,82 % z
Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a)
tohto článku zmluvy,
c) Užívateľ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 7,18 % (slovom: sedem
celých osemnásť percent), čo predstavuje sumu 2025,74 EUR (slovom:
Dvetisícdvadsaťpäť eur, sedemdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa 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 cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí
Príspevku.
2.2.2. Pôvodné 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 NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2

Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s §
47 a 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.211/2000 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 Užívateľa. Ustanovenia o
nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie
každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3

Dodatok je vyhotovená v 3 rovnopisoch pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1
rovnopis a 2 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden MAS zašle RO pre IROP.
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3.4

Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP

3.5

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

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom
z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a
zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok,
podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
Prílohy:
Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č.3 Podrobný rozpočet Projektu.

Za MAS, v Bušinciach, dňa ............:

Podpis: .......................................
Ing. Peter Libiak, predseda
Za Užívateľa, v Glabušovciach, dňa ..............

Podpis: .......................................
Štefan Chudý, starosta obce
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Príloha č. 6 ŽoPr - rozpočet projektu

Logo MAS

Rozpočet projektu
Názov žiadateľa:

Obec Glabušovce

Názov projektu:

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Glabušovce

Prioritná os:

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Oblasť podpory

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Spolufinancovanie príspevku
z celkových oprávnených
výdavkov (%)

Spolufinancovanie
92,82% vlastných zdrojov z
COV (%)

Názov výdavku

Skupina výdavkov

Merná jednotka

Počet MJ

Jednotková cena bez
DPH (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Výška spolufinancovania
26 154,26 oprávnených výdavkov
žiadateľom

Výška príspevku

NIE

7,18% Platca DPH?

Cena celkom
Cena celkom bez DPH
s DPH (EUR)
(EUR)
POZOR ak je dodávateľ
neplatiteľ DPH
(6 = 4 x 5)

(7 = 6 x 1,2)

2 025,74

Celková finančná
anagažovanosť žiadateľa

2 025,74

Celkové oprávnené
výdavky (EUR)

Neoprávnené výdavky (EUR)

Vecný popis výdavku

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Zdôvodnenie nevyhnutnosti
výdavku

(8)

Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8
Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8

(10)

(11)

(12)

Hlavná aktivita: B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb

nákup vozidla verejnej osobnej
dopravy

SPOLU

023 - Dopravné
prostriedky vo výške
obstarávacej ceny

ks

1,00

23 483,33

23 483,33

28 180,00

28 180,00

0,00 vozidlo verejnej osobnej dopravy

23 483,33

28 180,00

28 180,00

0,00

Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu a
dosiahnutie cieľa projektu, ktorým je
riešenie vzťahov medzi mestom
a vidiekom v oblasti podpory verejnej
infraštruktúry
a verejných
služieb.
Špecifickým
cieľom
projektu
je
zlepšenie udržateľných vzťahy medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich
Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom zázemím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach. Naplnenie
špecifického cieľa projektu dosiahneme
realizáciou aktivity, kúpou vozidla
spoločnej dopravy osôb. Kúpou vozidla
prispejeme
k rozvoju
základnej
infraštruktúry
a k dopravnému
prepojeniu i k dostupnosti sídiel.

