
k ZMLUVE

í. Poskytovatel' dotácie:
Sídlo:

lčo:
DlČ:

Štatutárny zástupca;
Bankové spojenie:

Číslo účtu Vo formáte |BAN:

sWFT:
(d'alej Ien ,,fond")

a

2. Príjemca dotácie:
Sídlo:

tčo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

číslo samostatného bankového účtu vo formáte
lBAN:
swlFT:
(d'alej len,,píiémcá dotácie")

(d'alej spoločne len ,zmluvné strany")

DoDAToK č. 1

č. 147105 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 27 .1o,2020 (d'alej len ,,Zmluva") na projekt:

svinica - Vodovod ll.étapa ( rozšírenié )
(d'alej len,,dodatok")

článok l.
zmluvné střany

Enviíonméntálny fond
NeVádZoVá 806/5, 821 01 Bratislava
30 796 491

202192577 4

lng. Iubomír Vačok, riaditel
Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0044 0526
sPsRSKBA

obec svinica
Svinica 282, 044 45 svinica,
okres košice-okolie
00324761
lng, l-ubomír Šimko, starosta obce
Prima banka Slovensko, a. s.

SK44 5600 0000 0004 1566 3017
KoMAsK2X



Dodatok č, 1 k ZMLUVE č. 147105 08U0,1

článok ll.
úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2020 Zmluvu č. í47105 08U01 o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie (d'alej len ,,Zmluva"), názov projektu: Svinica - vodovod
ll.etapa ( rozšírenie ).

článok lll.
predmet dodatku

1. ZmlUVné strány sa V súlade s Článkom Xlll. bod 2, Zmluvy
a za podmienok uvedených V tomto . dodatku dohodli na nasledovnej zmene
V ustanoveniach Zmluvy.

Týmto dodatkom sa menia nasledoVné ustanovenia Zmluvy:

Znenie Článku IV, bod 2, Zmluvy sa rušíV plnom rozsahu a nahíádza sa naslédovným znením:

,,2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie -
mesiac/rok):

0112000 - 1012022"

Znenie Článku lV, bod 4, ZmlUVy sa ruší V plnom íozsahu a nahrádza sa nasledovným znením

,,4, DodáVatel(lia) projektu:

obchodné meno dodávatela :

Sídlo:
tčo:
Registrácia: V obchodnom registri okresného súdu Košice l,
oddiel: Sío v|ožka č.,. 37208N
Zmluva o die|o svinica- Vodovod- l,

l.P.o,s, s, r, o,
Borodáčova 25, 040 17 Košice
36189421

etapa zo dňa:
Dodatok č.:
zo dňa:
zmluva o dielo svinica- vodovod- ll.
etapa zo dňa:
Dodatok č ]
zo dňa:
Dodatok ě.:
zo dňa:
Dodatok č::
Zo dňa:

Dodatok ě.:

zo dňa:
Dodatok č-:

Zo dňa:
Dodatok ě.:

zo dňa:
Dodatok ě.:

Zo dňa:
Dodatok č.:

zo dňa:
Dodatok č.:

Zo dňa:

13.11 .2002
1

21.05,2007

13.11.2QQ2
1

28.12.2007
2
28.12.2QQ7
3
28.12.2Q07
4
06.05,2008

03.1 1 ,201 0
6
22.03,2016
7

1 5.08,20,16
8

23.o4.2017
9
21.o5.2018
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Dodatok č, 1 k Z|\4LUVE č. 147105 08U01

Dodatok č.:

Zo dňa:
Dodatok č.:

Zo dňa:
Dodatok č.:

zo dňa:

10

16.07.2018
11

12.12.2019
12
03,11 .2020"

1.

2.

3,

4.

5,

článok lV.
závereěné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy ostáVajú platné V plnom rozsahu a bez zmeny.

Tento dodatok sa Vyhotovuje V troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoných jedno
Vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve Vyhotovenia dostane fond.

Dodatok nadobúda platnosť dňorn jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'podl'a
§ 47a ods. 1 obóianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zveréjnenia V centráInom
registri zmlúv Uradu vlády SR.
osoby podpisujúce dodatok Vyhlasujú, že sú opráVnené konať v mene zmluvných strán.

ZmlUVné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili V tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dósledne prečítali, jeho obsahU
porozumeli a že tento Vyjadruje ich slobodnú a vážnu vólu zbavenú akýchkoivek omylov,
čo potvrdzujú svojimi Vlastnoruěnými podpismi,

Vsvinici, dňa r 13 l !i'.:ú.:u

obec svin ica
V zastúpení lng. tubomír Šimko

starosta obce

Environmentá|ny fond
V zastúpení lng. Lubomír Vačok

riaditel'

06. ufu l0lt
V Bratislave, dňa ,/?

/š,
l,|evádzová 5,821 01 BratBlava


