
DODATOK Č. r
K ZMLUVE O POSI(YTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PŇSPEVKU

č.sogozoARZg
uzatvorená v sÚ]ade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 13o3/zo13, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚT) č, tgo5f zotg,nariadením Európskehó párlamóntu a Rady (Eú) č.
tgo6f zot3, nariadením E9rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č, zozof zzzo,Ýykonávacími a dólegovanými
nariacleniami Komisie (EU), Programom rozvoja vidieka SR zo14 - 2o2o, Systémom finančného iiadenia
Európskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozvoj r.idieka v platnonr znení, Systémom riadenia Programu
rozvoja vidieka SR zor4 - 2022 v platnonr znení, Systérn riadenia CLLD (LEADER a kornurritný rozvoj) pre
progranrové obdobie 2ol4-2o2o v platrrorr' zrrcrrí (d'alej len ako ,,Systénr riadenia CLLD") a podl'a § z69 ods.
z zákona č. 513/t99t Zb, Obchodného zákontlíka v zneirí neskoršíclr predpisov (ďalej ten ,,Obchodný
zákonník"), § zo ods. z zákona č. 5zgl zoo4 Z. z. o rozpočtoých pravidlách verejnej sprár,y a o zmene a
doplnení niektor]ch zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a § z5 zákona č. zgzlzot4 Z. z, o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších preclpisov (ďalej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP", alebo aj ,,Zmluva")

Štatutárny orgán: n'{g., "Iorei Xiss, MA, generálny riaditel
rozpočtová organizácia spósobnosťou podl'a § 9 anasl, zákona č. z8olzot7 Z, z. vspojení s § zr

a nas]. zákona č,5zglzoo4Z.z.
(d'alej len,,Poskytovatel"')
a

Poslqrtovatel':
Názov:
Sídlo:
tČo;

právna fornra:

Prijímatel':
Názov:
sidIo:

ZMLUVNB STRANIY

Pódohospodárska platobná agentúra
Hraničná rz, 815 z6 Bratislava
30 794 323

Obec Revúcka Lehota
o49 t8 revúcka l,ehota 8o

tČO: oo 3z8 7r5
Štatutárnv orgán: MVDr. ,]án Šeševička, štatutárny zástupca
kontaktné údaje te]./fax/e-mail: +4zt 9o781368r/reluckalehota@ferdonet,sk
(d'alej len ,, Prijímatel"')

Znr]uvné strany sa v súlade s čl. ro bocl ro.5 Zmlury <.r poskytnutí NFP slobodne avážne, bez skrrtkového alebo právr-rehr_l
omylu, bez r-rát]aku a nie v časovej tiesni, dolrod]i na uzavretí tohto Dodatku č. r k Zrnluve o poslcytnutí NFP (ďalej lerr

,,Dodatok") v nasledujúcom znení:

Článok t.
PREDMETDODATKU

Zmluvrró strany sa dohod|i, že na základe Žiadosti Prijímatcl'a <r význanrnejšiu zmenu projekttr,
doručerrej Poskytovatelbvi dňa 21,1L.2o22 sa v Príl<llre č. z Zrrrluvy, časť 5. aktiúty projektu, meIrí
nasledor.rrc:

,,Celkouá dÍžka realizácie hlauných akáuít pr<jekfrt: l8 ntesiacou
Ukončenie realizácie hlavných olctíuít projektu (koniec realizácíe pclslednej hlaunej ctktiuity alebo uiacerých
ttktíuít, ok .so icň realízácia ukonúje u rounaký čas): og.zoz3".

Článok tt.
zÁvBnEčNÉ usraNovpNra

Dodatok sa stáva neoddelite]'nou súčasťou Zmlur,y o poskytnutí NFP,

Ostatné ustanovenia Zmluly o posky.tnutí NFP ostávajú nezmenené,

Dodatok je r,yhotoverrý v troch (3) rolrropisoch, pričom po jeho uzavretí obdrží Prijímatel' jeden (t) rovnopis a dva
(z) ror.Trcrpisy obdrží Poskytovatel'. Vprípade súdneho sporu sa bude postupovať podl'a originálu rovlropisu
Dodatku u]oženého u Pos]otovatel'a.

l.

2.

3.



4.

5.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a
ods. r občianskeho zákoňníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

Dodatok je povinne zverejňovaný na zák]ade ustanovenia § 5a zákona č. zrr/zooo Z. z. o slobodnom pristupe
k informáciám a o zmeng a doplnení niektoqých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.

Zmlurrrré strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzawetia
platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzawetiu Dodatku nedošlo.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok dósledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich
porozumeli, -ich zm]uvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité
a zrozumiteťné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú
oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

va.!! ?d . kj.i.i.liÁi,n :,..,.......V Bratislave dňa ................

Za Poskltovate'l'a: Za Prijímatel'a:
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