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DODATOK Č. 2 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-

000805 zo dňa 11. apríla 2017, názov projektu: „Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej 

Vsi na parcele KN-C č. 1471/22“, kód projektu v ITMS2014+: „312061D224“ 

 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

 

Poskytovateľ 

názov:  Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:   Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 
IČO:   00681156 
DIČ:  2020796338 
konajúci: JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

v zastúpení  

názov:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO :   00151866 
DIČ :   2020571520 
konajúci : JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych 

programov Ministerstva vnútra SR       
        

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 
orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 08. júla 2015 a plnomocenstva č. KM-
OPS4-2017/000889-100 zo dňa 29. júna 2017 
 

poštová adresa:   Panenská 21, 812 82 Bratislava 
 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

Prijímateľ 

názov:  Obec Pečovská Nová Ves  
sídlo:  Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
konajúci: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  
IČO :   00327590   
DIČ :   2020711660 
  

(ďalej len „Prijímateľ“) 



 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“). 

 

V  súvislosti so žiadosťou prijímateľa o povolenie vykonania zmeny a v súlade s čl. 6 

ods. 6.2 písm. d) bod (iv) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo 

zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 zo dňa 11. apríla 2017 (ďalej len „zmluva“), sa 

zmluvné strany dohodli, 

 

že zmluva sa mení nasledovne: 

 

Čl. I.   

Predmet Dodatku 

 

 

1. Príloha č. 3 zmluvy – Rozpočet projektu sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Rozpočtom 

projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh zostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po jeho uzavretí 

dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v 

súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja 

povinnými osobami 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 pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je 

rozhodujúce jeho zverejnenie Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé 

zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje 

Prijímateľa. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 

 



Prílohy:  

Príloha č. 1 – Rozpočet projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 

 

 

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

 

JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva 

vnútra SR 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1Poskytovateľa 
 

 

 

 

Za Prijímateľa v Pečovskej Novej Vsi, dňa  

 

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

 

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa 

                                                           
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Skupina výdavkov
  Oprávnené výdavky 

projektu spolu

Neoprávnené výdavky 

projektu spolu

1 Stavby

1.1 Projektová dokumentácia 021 0,00 € 0,00 €

1.2 Stavebné práce 021 313 490,00 € 0,00 €

1.3 Stavebný dozor 021 1 990,00 € 0,00 €

315 480,00 € 0,00 €

2 Externé služby

2.1 Riadenie projektu - externý manažment 518 9 148,92 € 371,08 €

9 148,92 € 371,08 €

324 628,92 € 371,08 €

Rozpočet projektu

Nepriame výdavky  

Priame výdavky 

Spolu za projekt oprávnené a neoprávnené výdavky projektu

Priame výdavky celkom

Nepriame výdavky celkom

Názov položky rozpočtu


