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DODATOK  Č.  1 

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU  

Č. TN00721 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ podpory:  Pôdohospodárska platobná agentúra 

sídlo:   Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 

IČO:   30 794 323 

štatutárny orgán: MVDr. Stanislav Grobár - generálny riaditeľ,  

zastúpený na základe Dohody o plnomocenstve  

Ing. Ľubomírom Partikom 

rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 543/2007 Z.z. 

(ďalej len „PPA“) 

 

Konečný prijímateľ :  Ing. Rastislav Trebatický  

sídlo:     

IČO:           

štatutárny orgán:  

Kontaktné údaje:  

registrácia:  

(ďalej ako „konečný prijímateľ“) 

 

Článok I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Čl. I. PREDMET ZMLUVY – mení sa ods. 2.1.  

2.1. Rekonštrukcia/modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti 

v rozsahu tabuľky č.14 ako prílohy k ŽoNFP – oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č.1 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
 

2. ČL. III. VÝŠKA NFP - ods. 1.  a 2. sa menia nasledovne:  

1.  PPA sa zaväzuje poskytnúť konečnému prijímateľovi NFP  maximálne v sume 227 923,93 EUR 

(slovom: dvestodvadsaťsedemtisícdeväťstodvadsaťtri EUR a deväťdesiattri eurocentov), čo predstavuje 

50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu  predmetu projektu. 

 

2.     NFP poskytnutý na základe  zmluvy je zložený z: 

a)   prostriedkov EPFRV v sume 170 942,94 EUR, ktorá predstavuje 37,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov, 

b)  prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 56 980,99 EUR, ktorá predstavuje 12,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov. 

 

3. Čl. XI VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - dopĺňa sa odsek 7.:        
7.   Konečný prijímateľ berie na vedomie, že PPA je oprávnená skontrolovať údaje uvedené v ŽoP aj na základe 

údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú tretie strany (čl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 65/2011). 
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Článok II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. TN00721 zo dňa 02.08.2011.   

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. V prípade 

sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého v PPA. 

4. Tento dodatok k zmluve je povinne zverejňovaný podľa § 5a  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. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov od jeho 

uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu dodatku nedošlo. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka tento dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

 

 

Za PPA dňa:                               Za konečného prijímateľa dňa: 

 

 

 

 

 

................................................................               ................................................................... 

MVDr. Stanislav Grobár - generálny riaditeľ                                  Ing. Rastislav Trebatický 

zastúpený Ing. Ľubomírom Partikom       

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


