
číslo dodatku: IROP-CLLD-X653-Dt-512-003-OO1

MINISTERSTVO EURÓPSKAŮNIA
INVESTICII,REGIONÁLNEHO ROZVOJA EURÓPSKY FOND
A INFORMATIZÁCIE nEGIONALNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK č.1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. IROP-CLLD-X653-512-003-0O1 zo dňa 02. 09. 2021

(d‘alej len „Dodatok“)

je uzavretý medzi

Miestnou akČnou skupinou
názov: Občianske združenie MAS LEV, o. z.
sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, 054 0] Levoča
IČO: 42084636
konajúci: Ing. Andrea Flradiská, PhD., predseda MAS
(d‘alej ako „MAS“)

A

Užívatel‘om
názov: Obec Buglovce
sídlo: Buglovce 56, 053 04 Spišské Podhradie
iČo: 00328987
konajúci: Vincent Koňak, starosta obce
(d‘alej ako „Užívateľ“)

(MAS a Iižívatel‘ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú d‘alej spoločne aj ako
„Zmluvné strany“ alebojednotlivo „Zinluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTÁNOVENIE

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 02. 09. 2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-OO1 (d‘alej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej
predmetom hola úprava zmluvných podmienok, práv a povinirnstí medzi MAS a Užívatel‘om
pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu
aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov: Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicylcle
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-003-0O1
Miesto realizácie projektu: Buglovce
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1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spósobom a v
rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku‘

1.3 Všetky výrazy s vel‘kým zaČiatočným pismenom sa používajú v rovnakom význame, ako
vyplýva z článku I ods. 3 VZP.

2 PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NEP uzatvorenej medzi MAS a
Užívatel‘om, ktorá sa týmto mení tak, akoje d‘alej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa
dohodli, že pre lepšiu prehl‘adnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s
podČiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška
Celkových oprávnených výdavkov (po ukončení procesu Verejného obstarávania) a
maximálnej výšky prispevku (pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z
Celkových oprávnených výdavkov), v důsledku čoho je nové znenie odseku 3.1
nasledovné:

3.1 MAS a Užívateľsa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 14 264,04
EUR (slovom: Štrnásťtisíc dvestošesťdesiatštyri eur a štyri centy),

b) MAS poskytne Užívatel‘ovi Príspevok maximálne do výšky 13 550,84 EUR (slovom:
trinást‘tisíc päfstopät‘desiat eur a osemdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 ~o z
Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tohto
článku zmluvy,

c) Užívatel‘ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 0~ (slovom: pät‘ percent), čo
predstavuje sumu 713,20 EUR (slovom: sedemstotrinást‘ eur a dvadsat‘ centov) z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tobto článku
zmluvy a
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(ii) zabezpečí zdroje financovaMa na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na
Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Reahzácie aktivít Projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie ciel‘a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

2.3 Póvodné znenie prilohy č. 3 Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako
je priložený k tomuto Dodatku.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s
*47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim Po dni jeho
zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými
osobami podľa zákona č.21 1/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku
je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívatel‘a. Ustanovenia o
nadobudnutí platnosti a účinnosti podl‘a tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie
každého d‘alšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Dodatek je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívatel‘ I
rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS.

3.4 Dodatokje neoddelitel‘nou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho pinom rozsahu vrátane
príloh v Centrálnom registri znilúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.6 Zmluvné silany vylilasujú, že si ÉexĹ Dodaiku důsledne inečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeii, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitel‘né, nepodpísaii Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.
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Prílohy:

Priloha Č. I Aktualizovaná príloha č.3 Podrobný rozpočet Projektu

Za MAS, v Levoči, dňa: 4. 11. 2021

Podpis

Ing. Andrea IIradiská, PhD., predsedníčka Občianskeho združenia MAS LEV, o. z.

Za Užívatel‘a, v Levoci, a:
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