CEZ: ÚV SR - 873/2017
Dodatok č. 1/2018
DODATOK Č. 1/2018
k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 (ďalej len „zmluva“)
uzatvorený v súlade s čl. IV ods. 6 zmluvy podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)
Zmluvné strany:
Poskytovateľ
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Úrad vlády Slovenskej republiky
rozpočtová organizácia
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00 151 513

a
Prijímateľ
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Registrácia:
(ďalej len „prijímateľ“)

Obec Pečovská Nová Ves
obec
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
00 327 590
-

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné
strany“)
Článok I
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I ods. 2 zmluvy sa písm. a) mení a znie:
„a) v roku 2017 celkovo v sume 0,- EUR z toho:
i. 0,- EUR na bežné výdavky,
ii. 0,- EUR na kapitálové výdavky,“.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I ods. 2 zmluvy sa písm. b) mení a znie:
„b) v roku 2018 celkovo v sume 45 000,- EUR z toho:
i. 0,- EUR na bežné výdavky,
ii. 45 000,- EUR na kapitálové výdavky,“.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2017 sa
mení a nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2018 sa
mení a nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1.
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

2.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ a štyri
poskytovateľ.

4.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených
zástupcov bez výhrad podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je:
a) Príloha č. 1: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2017;
b) Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2018.
V Bratislave, dňa

V Pečovskej Novej Vsi, dňa

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Pečovská Nová Ves

..............................................................
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej
republiky

..............................................................
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Pečovská Nová Ves

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s realizáciou stavby objektu denného stacionára v obci Pečovská Nová Ves, v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita D.3.1. Zvýšenie kapacít
sociálnych zariadení na území okresu Sabinov

Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2017
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
Celkom

0,00 €

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
Celkom

0,00 €

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
MIESTO A DÁTUM: Pečovská Nová Ves

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Pečovská Nová Ves

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s realizáciou stavby objektu denného stacionára v obci Pečovská Nová Ves, v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na
území okresu Sabinov

Príloha č. 2

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

komentár k rozpočtu

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
Celkom

0,00 €

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
Výdavky na práce PSV: výdavky na ústredné vykurovanie objektu denného stacionára boli
stanovené na základe rozpočtu, ktorý bol zostavený autorizovaným rozpočtárom po spracovaní
Práce PSV: ústredné vykurovanie

súbor

1

15 000,00 €

15 000,00 € projektovej dokumentácie a na základe ktorého bola následne stanovená predpokladaná cena

zákazky. Konečná cena bude stanovená na základe výsledkov zrealizovaného VO.
Výdavky na strechu, tesárske, klampiarske a stolárske práce v rámci objektu denného stacionára
boli stanovené na základe rozpočtu, ktorý bol zostavený autorizovaným rozpočtárom po spracova
Strecha, tesárske, klampiarske, stolárske práce

súbor

1

15 000,00 €

15 000,00 € projektovej dokumentácie a na základe ktorého bola následne stanovená predpokladaná cena

Zdravotechnika - montáž

súbor

1

15 000,00 €

15 000,00 € a na základe ktorého bola následne stanovená predpokladaná cena zákazky. Konečná cena bude

zákazky. Konečná cena bude stanovená na základe výsledkov zrealizovaného VO.

Výdavky na zdravotechniku v rámci objektu denného stacionára boli stanovené na základe
rozpočtu, ktorý bol zostavený autorizovaným rozpočtárom po spracovaní projektovej dokumentácie
stanovená na základe výsledkov zrealizovaného VO.
0,00 €
45 000,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

45 000,00 €

45 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
MIESTO A DÁTUM: Pečovská Nová Ves

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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