
 
 

 

DODATOK Č. 2/ DZ221302200430102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2213022004301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  

UZAVRETÝ MEDZI:  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Obec Čirč 

sídlo : Čirč 208, 065 42  Čirč 

  Slovenská republika 

konajúci : Michal Didík, starosta obce 

IČO : 00329835 

DIČ : 2020726059 

banka : Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

  predfinancovanie: 2872549155/0200 

  refundácia:   2872549155/0200 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 

V dôsledku toho, že prijímateľ požiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP v časti lehoty 

na realizáciu aktivít projektu v súlade s čl. 8 ods. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP žiadosťou 

o zmenu, pričom prijímateľ konal v dobrej viere, v zmysle svojich práv a povinností, 

ktoré  mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s ústavou garantovaným 

princípom predvídateľnosti práva, zmluvné strany uzavretím tohto dodatku v časti zmeny 

v článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP zosúlaďujú 

faktický a právny stav. Zmena článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP má preto iba deklaratórny charakter. 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení 

neskoršieho dodatku č. 1/DZ221302200430101 (ďalej len „Dodatok č. 1“) nasledovným 

spôsobom: 

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením: 

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity 

Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít 

Projektu, t.j. do 31.07.2013. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru 

v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť 

považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“ 

2.3. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší 

a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu 

č. 1 tohto Dodatku. 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu 

na jeho uzavretie Poskytovateľovi a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia Poskytovateľom. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo 

Z2213022004301 
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3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 

príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ........................................ 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

Za Prijímateľa v ........................., dňa: ............................................ 

 

 

Podpis:....................................... 

Michal Didík, starosta obce Čirč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy Dodatku č. 2: 

Príloha č. 1 - Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 2 - PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč 

Kód ITMS 22130220043 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy  

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 – Iná pomoc na zlepšovanie 
služieb cestovného ruchu 

100 01 – Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

22 – Iné nešpecifikované služby 100 05 – Vidiecke oblasti 

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II SK 04 Východné Slovensko 

NUTS III SK 041 Prešovský samosprávny kraj 

Okres Stará Ľubovňa 

Obec Čirč 

Ulica - 

Číslo - 

 

NUTS II SK 04 Východné Slovensko 

NUTS III SK 041 Prešovský samosprávny kraj 

Okres Stará Ľubovňa 

Obec Ľubotín 

Ulica - 

Číslo - 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu a následné zvýšenie 
konkurencieschopnosti.  

Špecifický cieľ projektu 1 Podporná aktivita slúži na naplnenie špecifických cieľov a následne hlavného cieľa projektu. 

Špecifický cieľ projektu 2 Vytvoriť analyticko-strategické dokumenty v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne. 

Špecifický cieľ projektu 3 Vytvoriť partnerstvá, ktoré spájajú subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu. 

Špecifický cieľ projektu 4 Vytvoriť systematické informačné, propagačné materiály na úrovni dotknutého územia.  
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 
V

ýs
le

do
k Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti 

príležitostí 
EUR 0 2010 35 992,40 2013 

Počet  projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu počet 0 2010 1 2013 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti 
príležitostí 

EUR 0 2010 35 992,40 2013 

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu1 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie  
aktivity (MM/RRRR) 

A Neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu 06/2012 04/2013 

Podporné aktivity   

C Proces verejného obstarávania 11/2011 07/2012 

 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 07/2013 

6. Rozpočet projektu 

Oprávnené 

výdavky 

Neoprávnené 

výdavky 

Celkové výdavky 

projektu 
Skupina výdavkov

EUR 34 292,40 0,00 34 292,40

Všeobecné služby EUR 24 632,40 0,00 24 632,40 637004

Štúdie, expertízy, posudky EUR 9 660,00 0,00 9 660,00 637011

EUR 34 292,40 0,00 34 292,40 ∑ A

EUR 344,80 1 355,20 1 700,00

C EUR 344,80 1 355,20 1 700,00 637002

EUR 34 637,20 1 355,20 35 992,40

Hlavné aktivity

Podporné aktivity

Celkovo

Verejné obstarávanie

Aktivita

SPOLU

Neinvestičné 

aktivity 

v cestovnom 

ruchuA

 
Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).  

                                                 
1Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 


