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DODATOKč.l

k ZMLUVE O POSKYT UTí NE ÁVRAT ÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY; KaHR-22VS-IOOI/OJOS/IJ7

TÁTO ZMLUVA je uzavretá 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 predpisova v
zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov
sídlo
IČO

konajúci

: Ministerstvo hospodárstva SR
: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
: 00686832
: Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister

Prijímatel'om
názov
sídlo

v zastúpení2

názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DiČ :2020877749
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa I :

(ďalej len ,.Poskytovatel'·)

a

: Obec Halič

: Ulica mieru 66, 985 I I Halič

Slovenská republika
konajúci : Vladimir Rehanek, starosta
IČO : 00316091
DIČ : 2021237075
banka : Prima banka Slovensko, a.S.
číslo účtu a kód banky na predfinancovanie: 6008745004/5600
číslo účtu a kód banky na refundáciu: 6008744001/5600
poštová adresa ':
(ďalej len ,.Prijímatel")
(Poskytovateľa Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj
ako .,Zmluvné strany")

I Vyplní sa v prípade. ak je pošlová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
2 Vyplní so v pripade. ak Duluvu uz.:uvára sproslredkovateľsl..ý orgán pod riadiacim orgánom. ktorý kom\ \ mene nudiaceho orgánu
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ČLÁ OK I. PREDMET DODATK

KaHR-22VS-\ OO 1/0305/137/1) l

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZME A ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 7.1.2013,
evidovanej pod či lom: KaHR-22VS-1 OO 1/03051137 (ďalej len ..Zmluva") dohodli na
nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č.J Zmluvy ..Všeobecné zmluvné podmienky" sa článku 4
.. POVl OSŤ POSKYTOVAŤ I FORMÁCIE A PREDKLADAŤ

MONITOROVACIE SPRÁVY" pôvodné znenie bodu 3 a bodu 5 mení a znie
nasledovne:

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať

Poskytovaterovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na
Projekte Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov. a to do 15. diía
mesiaca nasledujúceho po ledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6
mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plvnút' prvým dňom

kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu' Zmlu,y o poskytnutí
FP. V prípade. ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj

ohdobie pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP. prvá Priebežná
monitoro acia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj
obdobie od Začatia prác na Projekte do účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP.
Za obdobíe 6 mesiacov. počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte. sa
Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná

monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani
v prípade. ak obdobie od Začatia prác na Projekte do končenia prác na
Projekte trvalo čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluv)' o poskytnutí FP:
v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná

monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímater
poskytuje najmä. ale nielen údaje:

a) o realizovaných Aktivitách;
b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pn plnení časového a finančného

hamlOnogramu projektu.

Prijímater si je vedomý. že mu bude poskytnuté dohodnuté FP v plnej výške iba vtedy.
ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov lanovených v Projekte, čo

znamená. že budú naplnené mcraterné ukazovatele v)sledku a dopadu Projektu, inak
môže byť dohodnuté NFP krátené v zmysle ods. 7 písm. b) tohto čl. VZP.

!tJ. ,

5. ásledná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladat'
Poskvtovatel'oví 'ásledné monitorovacie správy počas'5 rokov od
Finančného ukončenia Projektu. ásledné monitorovací~ správy je
Prijímater povinný predkladať Poskytovaterovi do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12
mesiacov. Ak Prijímater poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovater.
Prijímater je po\inný vrátiť NFP alebo jeho časť v úlade s čl. IO VZP. Prvé
sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca.
v ktorom došlo k Fínančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná
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monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie
od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. ásledná
monitorovacia práva Projektu ob ahuje aktuálne hodnoty dopadových
ukazovaterov Projektu, vrátane meratel'ných ukazovaterov horizontálnych
priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej
správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt
meraterných ukazovaterov dopadu vrátane ukazovaterov horizontálnych priorít
ES. Ná ledná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre
overenie splnenia podmienok Udržatel'nosti. vrátane udržania výsledkov
Projektu v zmysle čl. 57 ariadenia 1083.

1.1.2 Príloha č.2 Zmluvy ..Predmet podpory" sa ruší a nahrádza a novou Prílohou č.2,

ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvori jeho neoddelitel'nú súčasť.

1.1.3 Príloha č.6 Zmluvy ..Rozpočet projektu" sa ruší a nahrádza a novou Prilohou
č.6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvori jeho neoddeliteľnúsúčasť.

ČLÁ OK II. OSTAT É UST OVE IA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoJ obsah
nemenia, zostávajú zachované a účinné \ doterajšej úprave.

ČL' OK III. zÁVEREČ It USTA OVE IA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom regi tri zmlúv
podra zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infonlláciám a o zmenc
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších
predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopi och, z ktorých Prijímater dostane I rovnopis a
5 rovnopisov dostane Po kytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a
právnym účinkom porozumeli. ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné. jasné,
určité a zrozumiterné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na
znak súhla u ho vlastnoručne podpísali.
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za Poskytovatera v za lúpení, v Brati Jave. dňa: 10. FEB. 2014

KalfR-22VS-1 OO 1I030SI1371D l

Podpis: .
Petialka:

AE

/ /
oenerálna riaditeľka SIEA

Za Prijímatera v ~.'\I::~C:::.: dňa: ~1.2. 2 O \~

Podpis: ..
Petiatka:

y

Príloh" :
Príloha č.2

Príloha č.ó

..Predmet podpory"

..Rozpočet projektu"
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