
Dodatok č. 2

DoDAToK č.2

k Z|VILUVE č. 147105 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 27 .10.2020 a k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. í47105 08U01 o poskytnutí podpory

. z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 06.05.2021

(dalej len,,dodaíorť')

čIánok l.
Zmluvné strany

Poskytovatef dotácie:

sídlo:

lčo]

D|Č:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo úětu vo formáte lBAN:

sWlFT:
(ďalej len ,,fond")

Príjemca dotácie:

Sídlo:

|čo:
Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:
číslo samo§tatného bankového účtu vo tormáte
lBAN:
SWlFT:
(ďalej len ,,prúemca dotácie")

(ďalej spoloěne len ,,zmluvné strany")

Environmentálny fond

NeVádzoVá 806/5, 821 01 Bratislava

30796491

202192577 4

lng. Iubomír Vaěok, generálny 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 5000 0000 0004 1566 3017

KoMAsK2X
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článok ll.
úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2020 zmluvu č. 147105 08U01 o poskytnutí podpory
z Environmentálneho íondu formou dotácie V znení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 147105 08U01 o
poskytnutí podpory z EnvironméntáIneho fondu íormou dotácie zo dňa 06.05.2021 (ďalej len
,,zmluva").
Zmluvné strany sa za podmienok uvedených V tomto dodatku dohodli na naslédovnej zmene
V ustanoveniach zmlUVy.

článok lll,
predmet dodatku

Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

znenie Článku lV, bod 2, zmluvy sa íuší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným
znením:

2. opráVnené obdobie realizácie projektu: od 01.o1.2020 do 31.'lo.2o23,

znenie Článku V. bod 7. zmluvy sa ruši v plnom rozsahu a nahťádza sa nasledovným
znením:

7. Príjemca dotácie sa zavázuje a berie na Vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedky je povinný uhradiť dodáVatelovi(om) najneskór do 31.10.2023 Na
preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskór do
30.11.2023 doíučiť fondu Výpis z účtu, ktoným preukáže Věasnosť a úplnosť týchto úhrad.

znenie Článku Vl. bod 2. a 3. zmluvy sa ruší V plnom rozsahu a nahrádza sa
nasledovným znením:

Príjemca dotácie je opráVnený uhrádzať jednotlivé faktúry dódáVatélovi/dodáVatelom
z bankového účtu príjemcu Vždy len na základe kladného stanoviska fondu s úhradou
jednotliv.ých íaktúr a to najneskór do 31.,l0.2023. Za týmto úěelom sa príjemca dotácie
zavázuje predložiť fondu pred úhradou jednotli\^ých faktúr doklady a vysvetlenia
požadované fóndom ku konkíétnym faktúram,
Úhrada faktúr dodáVatelom bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná Za
podstatné porušenie tejto zmluvy opráVňujúca íond od tejto zmluvy bez ďalšieho
odstúpiť.

Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutéj dotácie na základe tejto
zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, zmlúV, prípadne originály iných účtovných dokla-
dov zodpovedajúcich zákonu é. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpi-
sov, kto|ými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkotvek pochybností preukáže úče-
lovosť použitia poskytnutej dotácie (d'alej len,,účtovné doklady"), na úhradu opráVnených
nákladov na realizáciu pro.iektu, špecifikovaného V Článku lV. Zmluvy. Prúemca dotácie
bude predkladať fondu Všetky potrebné originály účtovných dokladov priebežne
na základe skUtoěne VynaIožených priamych opráVnených nákladov v rámci opráVnené-
ho obdobia. Poěas realizácie projektu je príjemca dotácie záíoveň povinný štvťročne
predkladať Environmentálnemu fondu písomnú správu o realizácii projektu, v rámci ktorej
uvědie najmá zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil V príslušnom štvďroku EnVi-
ronmentálnemu fondu. ť'čtovné doklady musia byť Vystavené Vybraným dodáVatetom
uvedeným v ČÉnku lV, bod 4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný kedykotvek
na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť akékolvek ďalšie doklady a písomnosti
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požadované fondom Vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukáZanié opráVne_
nosti Vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizá_
cii zúčtovať V zmysle podmienok uvedených V tejto Zmluve a to do 1 kalendárneho me-
siaca odo dňa ukončenia reálizácie projektu, t.j. do 30.11.2023. Prí.iemca dotácie
je povinný dodžať časo\^i interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.

článok lV.
závéréčné ustanovenia

ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné V plnom rozsahu a bez zmeny.
Príjemca dotácie podpisom tohto dodátku berie na Vedomie, že udelenie súhlasu fondu
s uzatvorením tohto dodatku:
- sa nepovažuje za Vykonanie kontíoly procesu Verejného obstaráVania, kontroly súladu

íinančnej operácie so zákonom o Verejnom obstaráVaní, právom SR a ani nenahrádza
stanovisko fondu k procesu kontíoly pravidiel a postupov verejného obstaráVania
stanovených V zákone o Verejnom obstaráVaní

- nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného
obstaráVatera pri dodržaní všeobecne závázných práVnych predpisov sR, základných
princípov Verejného obstaráVania a Zmluvy.

Tento dodatok sa Vyhotovuje V troch rovnopisoch s platnosťou originá|u, z kton/ch jedno
Vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve Vyhotovenia dostane íond,
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'
podla § 47a ods. 1 občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia V
centrálnom registri zmlúv tJradu 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 préčítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento Vyjadruje ich slobodnú a Vážnu Vól'u zbavenú akýchkolvek omylov,
čo potvrdzujú svojimi Vlastnoruěnými podpismi.
NeoddeliteInou súčast'ou tohto dodatku sa stáVa príloha:
Príloha č. 2: ZáVerečný odpočet čerpania

V zastúpení lng. l-ubomír
starosta obce

4.

3,

7.

Týmto dodatkom sa nahrádza póvodná priloha č.2: záverečnÝ odpočet čerpania, ktorá bola
neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy a nahrádza sa novou prílohou č.2: záVerečný odpočet
čerpania, ktorá je néoddelitel'nou súčast'ou tohto dodatku.

V Svinica, ar, | . l0 . .\ I_\-.} V Bratislave, dňa n ?' OKT ?01.]

iaá
V zastúpení lng. l]ubomír Vačok

generálny riaditel

5,

6,

el

?-\
\ _.*\ -\
l*lery
t\'-/-,
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Závereěný odpočet čerpania

Príloha č.2

Došlo dňa (Vyplní EnVironmentálny

!|I Vypíňajte len hrubo orámované polia |!!

Príjemca dotácie

Číslo rozhodnutia ministra životného pro-
stredia slovenskéj republiky

Číslo zmluvy o Poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie

číslo účtovného
dokladu/ faktúry

Deň vy-
stavenia
úětovného
dokladu/
faktúry

suma úětovného
dokladu/ faktúry v

EUR

Úhrada z iných
zdroioV

tl h rada
z Environmentálneho

fondu

suma v
EUR

Dátum
uhrade-

nia
suma v EUR

spolu x

Čestne vyhlasujem, že finančné přostriedky:

a) z iných zdroiov V sume ....,...,......................... EUR

b) z dotácie Environmentálneho fondu v sume ,.......,..,,.,,."..... EUR

boli, résp. budú použité na úhradu Vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od Vybra-

ného dodáVatel'a V termíne do 31,10.2023.

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu prúemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánU príjemcU dotácie

Dátum: ,..,.,,..,

Akceptované bude len kompletne Vyplnené t|aěivo s príslušnými dokladmi !!!
WWW.envirofond.sk


