
ZMLUVNE STRANY

Poskytovatel': Pódohospodárska platobná agentúra
sídlo: Hraničná 12, 8l5 26 Bratislava
IČo: :o 7g4 323
štarutárny orgán: lng. Jaroslav Jánoš, generálny riaditel'
rozpočtová organizácia s pósobnost'ou podl'a § 9 a nasl, zákona č.28012017
Z. z. v spojení s § 2l a nasl. zákona č. 52312004 Z .z.

(d'alej len,,Poskytovatel"')

Prijímatel': Obec Revúcka Lehota
sídlo: Reťlcka Lehota 80,049 18 Lubeník
tČo: 00 328 715
štattrtárny orgán: MVDr. Ján Šeševička - starosta obcc
kontaktné údaje - tel,/fax/e,ma:ll,, +4211901 807 4I1, +421l58l488 10 48^

revuckalehota(E ferdonet. sk

(ďalej len ,, Prijímatel"')

Článot< t.
PREDMET DODATKU

1. ČrÁNox 2 PREDMET A ťtČEL ZMLUVY, v ods.2.1 sa mení číslo bankového účtu
a pouŽitý systém financovania na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu prtrjektu zo dňa
11.12.2020 a jej doplnenia dňa 5.1.2021nasledovne:

DODATOK C. l
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNEHO PRÍSPEVKU

č. oranezzoooo



2.1 prcdmctom zrnluvy o poskytnutí NFp je úprava zrrrluvnýclr .podmienok, 
práv a povinností

Zmluvnýclr strirn pri poskytnutí N|p 1o*rl..urrl 
rosrytouateú rrijimate1,ovi na realizáciu Aktivít

P.oiet tu, ktoré sú predrnetom sclrválenej ZoNFP:

článok II,
zÁvnnnčNp usraNovENIA

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len ,,Dodatok") sa stáva neoddelitel,nou súčasťou

Ž;l;' o poskytnutí NFP č, 0149B220066 zo día24,09,2018,

Ostatné ustanovenia Znrluvy o poskýnutí NFP ostávajú nezmenené,

Doclatok je r,ylrotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálq pričom p9 _lza|/or:ní 
a zverejnení

Doclatkr"r dostane prijímatel, l rovnopis u z .o'unoplry si ponJchá poskytovate1,, V prípade sporu sa bude

|ostupovať podl'a rovnopisu Dodatku uloženého u Pclskytovatela,

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, V zmysle § 47a ods, 1

občiarrskelro zákonnít<a iento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia,

1.

2.

4.

,úi.t" sn 2014 _2020
rozvoj vidieka

vo vidieckych

ia,.zlepšovania

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre

uiJl..r." obyvatelstvo vrátane voťného času a kultury

@avovidieckych

Aktivita 2:

investicie zameranéna zriadenie nových, prístavba,

prestavba, rekonštrukcia. a mod,ernilá:iu^, 
_ ^,, ^úcich domov smúttg:tltglg tg! pkgltg

z2lPRylz0l7

Reko"štr"kcáUonru .n"itku v obci Revúcka

Sn, S"^k"byrt.t.'* É"j, 
"",es 

Revúca, obec

Revúcka Lehota
iŤffi ;a;nJ [."a.,r. tu eni ví t Proj ektu j e

v prílohó č, 2 k Zmluve o poslcytnutí NFP __eiaregslE§ZťEl
sK07 3000 0000 0000 0029 4131

C)patrenie č.lná1,ov

Podopatrenie č./názov

Šaé*" štátnej pomoci/pomoci de

Obl"rt' z"*e.ania podl'a Výzvy:

Názttv Proiektu



7.

Dodatok je povinne zverejňovaný nazáklade ustanovenia § 5a zákona ě.21112000 Z, z, o slobodnom

prístupe ř irrrormacirim u á r^"réa doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zmluvné strany beru na vedomie, že vprípade nezverejnenia tohto Dodatku do.troch (3) mesiacov od

jeho uzavretia platí v,*yst" u.tunou..ría § +Za ods. 4 Óbčianskeho zákonníka, Žekuzawetiu Dodatku

nedošlo.

zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dósledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z nelro

vyplývajúcict poro^*'"iilct ,rntuuné prejavy sú doitatočne ,lobodrré, jasné, urČité a zrozumitel'né,

nepodpísaliDodatokvnúázianizanápaánj.'...i,r'oani,chpodmienok,podpisujúceosobysúoprávnené
t poapisu Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali,

- g -ot- zozt

V Bratislave aru .. .!.§,.,.0J,...?0l|

Za Poskytovateťa:

V Revúckej Lehote dňa

ZaPríjimatel'a

5.

Ing. Jaroslav Jánc

Pódohospodársk

;i
:a

- starosta obce

$


