
 

 

 

 

DODATOK Č. 3/ DZ221401205910103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2214012059101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“) 

UZAVRETÝ MEDZI:  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1.Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

  Slovenská republika 

poštová adresa    :       Račianska 153/A, P. O. Box 1 830 03 Bratislava 33 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ing. Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2.Prijímateľ 

názov  : Obec Ladomirová 

sídlo : Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová 

  Slovenská republika 

konajúci : PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce 

IČO : 00330671 

DIČ : 2020808757 

banka : VÚB, a.s. 

číslo účtu vo formáte IBAN  

 predfinancovanie: SK12 0200 0000  0031 1316 2157 

 refundácia:   SK12 0200 0000  0031 1316 2157 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 

2.1.V dôsledku vydania Správy Úradu vládneho auditu č. 16100066-N-0 zo dňa 24.06.2016 

a Rozhodnutia Ministerstva financií SR zo dňa 12.07.2016, č. MF/012051/2016-422 došlo 

k zavedeniu nútenej správy nad prijímateľom.  

 

2.2. Dňa 10.02.017 bola zo strany Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom ako  

Poskytovateľom vykoná kontrola projektu na mieste, ktorej predmetom bolo okrem iného 

preveriť oprávnenosť výdavkov projektu a jeho funkčnosť. Voči Prijímateľovi bolo prijaté 

nápravné opatrenie spočívajúce v jeho povinnosti predkladať v rámci monitorovania 

projektu pri predkladaní následných monitorovacích správ informácie o tom, 

ako uspokojuje pohľadávky dodávateľov, ktorí pracovali na projekte, počas výkonu 

nútenej správy. 

 

2.3.Dňa 24.02.2017 došlo k riadnemu ukončeniu projektu, pričom začalo plynúť obdobie 

udržateľnosti projektu.  

 

Z týchto dôvodov zmluvné strany Zmluvy o poskytnutí NFP pristúpili k uzatvoreniu tohto 

Dodatku.  

 

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení 

dodatku č. 1/ DZ221401205910101 a dodatku č. 2/ DZ221401205910102 nasledovným 

spôsobom: 

3.2.V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno                

a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 

489 436,00 EUR (slovom: štyristoosemdesiatdeväťtisíc štyristotridsaťšesť EUR), 

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu       

446 357,06 EUR (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiatsedem EUR 

a šesť centov), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne 

do výšky 424 039,21 EUR (slovom štyristodvadsaťštyritisíc tridsaťdeväť EUR 

a dvadsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov 

na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku 

Zmluvy.“ 

3.3.Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu  sa 

nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 

Dodatku. 
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3.4. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa mení v súlade s Položkovým 

rozpisom neoprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku. Ostatné 

položky rozpočtu projektu zostávajú nezmenené.      

 

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje aj v nadväznosti na stanovené nápravné opatrenia v rámci kontroly 

projektu na mieste v plnej miere dodržiavať jeho povinnosti stanovené vo Všeobecných 

zmluvných podmienkach (ďalej len „VZP“) k Zmluve o poskytnutí NFP, a to: 

 

a) Článku 3 ods.4, podľa ktorého Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak 

Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie 

správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 

12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho 

po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej 

monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu a 

b) Článku 3 ods. 6, podľa ktorého Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa 

bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom 

a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami 

Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo 

monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a 

c) Článku 3 ods. 7, podľa ktorého Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného 

alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa 

do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, 

o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných 

kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať 

vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný 

alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. 

 

3.6. Nad rámec povinností uvedených v odseku 3.5 písm. a) až c) sa Prijímateľ zaväzuje 

predovšetkým vo vzťahu k neoprávneným výdavkom špecifikovaným v tomto Dodatku 

informovať Poskytovateľa počas plynutia doby udržateľnosti projektu o ich finančnom 

vysporiadaní a úhrade pohľadávok dodávateľov týchto výdavkov.  

 

3.7.Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o zrušení nútenej správy. 

 

3.8.Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 
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4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť    

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ 

aj Prijímateľ sú povinné osoby 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; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce 

prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 

Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude 

postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.  

4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo  

Z2214012059101. 

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy 

sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu 

tohto Dodatku  a na znak súhlasu ho podpísali. 

4.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

Prílohy Dodatku č. 3: 

Príloha č. 1.  Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2.  Položkový rozpis neoprávnených výdavkov 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ........................................................ 

 

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

Ing. Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

Za Prijímateľa v .................................., dňa: ............................................ 

 

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

PhDr. Vladislav Cuper,  starosta obce Ladomirová 




















































