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D O D A T O K   č. 1 
 

k Zmluve č. POD 55/2022 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 

uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom 

fonde“), podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „zmluva o PP“) 

 

(ďalej len „dodatok“) 

 

medzi: 

 

 

1. Poskytovateľom dotácie: 

 

Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo:   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

IČO:   00626031 

DIČ:   2021125821 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:   SK93 8180 0000 0070 0038 9273 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ   

(ďalej len „SAŽP“) 

 

a 

 

2. Príjemcom dotácie: 

 

Názov:   Obec Nižný Kručov   

Sídlo:   Nižný Kručov 48, 093 01 Nižný Kručov 

IČO:   00332615    

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK69 5600 0000 0042 5125 8004 

SWIFT:   KOMASK2X 

Štatutárny zástupca:  Ján Čaraba, starosta  

(ďalej len „príjemca dotácie“) 

 

(SAŽP a príjemca dotácie ďalej spolu len „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1.1 Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny oprávneného obdobia dohodli v súlade s článkom XIV. 

Záverečné ustanovenia ods. 2 zmluvy o PP na zmene obsahu zmluvy o PP tak, ako je ustanovené 

nižšie: 
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1.1.1 Znenie ods. 2 článku IV. Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a oprávnené 

obdobie zmluvy o PP sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

 

„Oprávnené obdobie (obdobie, v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované a ku 

ktorým musí byť vystavená faktúra): 

 

začiatok a ukončenie (mesiac/rok): 01.01.2022 – 30.04.2023.“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o PP. 

2.2 Dodatkom nezmenené ustanovenia zmluvy o PP ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Príjemca dotácie berie 

na vedomie, že tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa Zákona o slobode 

informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky 

2.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise 

zmluvnými stranami SAŽP a jeden (1) príjemca dotácie. 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, dodatok uzatvorili 

na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa ......................... .  V .........................., dňa .......................... . 

 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

     Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ    Ján Čaraba, starosta 

Slovenská agentúra životného prostredia              Obec Nižný Kručov  


