
číslo dodatku k zmluve: IROP-CLLD-Q108-512-006-004 
  

                                                            
 

 

DODATOK č.1 

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

Č. IROP-CLLD-Q108-512-006-004 zo dňa 15.12.2021 

(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: Obec Glabušovce 

sídlo: Glabušovce 24, 991 22 Bušince 

IČO: 00650307 

             Konajúci: 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 15.12.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-004 (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:             Trhové priestory v obci Glabušovce 

Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-006-004 

Miesto realizácie projektu: Glabušovce 

Kód Výzvy: IROP-CLLD-Q108-512-006 

 

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. 
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2. PREDMET DODATKU 

2.1 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. 

2.2 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 (nesprávne uvedená suma pri vypracovaní zmluvy), 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  12 529,81 

EUR (slovom: Dvanásťtisícpäťstodvadsaťdeväť eur),  

 
2.2.2.  Zmena termínu realizácie projektu z pôvodného dátumu na nový dátum realizácie: 20.12.2021 

– 30.6.2022 (dĺžka realizácie cca 6 mesiacov) 

 

2.2.3. Pôvodné znenie prílohy č. 2 Predmet podpory 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.  

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. 2 Aktualizovaná príloha č.2 Predmet podpory 
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Za MAS, v Bušinciach, dňa 02.05.2022 

 

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

Ing. Peter Libiak, predseda 

 

Za Užívateľa, v Glabušovciach, dňa ..............  

 

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

Štefan Chudý, starosta obce 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku 
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PREDMET PODPORY 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE 

Názov projektu: Trhové priestory v obci Glabušovce 

Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-006-004 

Aktivita: E1 Trhové priestory 

2. FINANCOVANIE PROJEKTU 

Refundácia 

IBAN: SK22 5600 0000 0060 4734 8001 

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. 

Platnosť od: 06.12.2021 

Platnosť do: 31.12.2023 

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Obec: Glabušovce  

4. AKTIVITA PROJEKTU 

Dĺžka realizácie: 6 mesiacov 

Začiatok realizácie: 20.12.2021  

Ukončenie realizácie: 30.06.2022 

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU 

kód názov MJ cieľová 

hodnota 

čas plnenia príznak 

rizika 

E101 Počet novovybudovaných, 

zrekonštruovaných alebo 

modernizovaných mestských a 

obecných trhových priestorov 

Počet 1 k dátumu ukončenia 

prác na projekte 
bez príznaku 

E102 Kapacita trhoviska Počet 2 k dátumu ukončenia 

prác na projekte 
bez príznaku 

E103 Zvýšenie kapacity trhoviska 

 

Počet 2 k dátumu ukončenia 

prác na projekte bez príznaku 

 


