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MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VjDIEKA SLOVENSKEJ REPUBUKV
Riadiaci orPn pre Reslon"ny operaált prosram

sldlo: Dobrovlfova 12, 812 66 8ratlslava
po!tov6 adrasa: Prlevozsk6 2/8, 825 25 Bratislava

DODATOK C.lIDZ221101203970101 (DALEJ LEN "DODATOK")
K ZMLUVE O POSKYTNUTí NENÁVRATNÉHO FINANCNÉHO PRÍSPEVKU

CíSLO Z2211012039701 (DALEJ LEN "ZMLUVA O POSKYTNUTí NFP")
UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytova tel'
názov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava

Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Slovenská republika

sídlo

ICO

DIC

00156621

2021291382

konajúci Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(dalej len "Poskytovatel"')

1.2. Prijímatel'
názov Obec Rakovec nad Ondavou

sídlo : Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou

Slovenská republika

ko~ajúci : MVDr. Peter Olejník, starosta obce Rakovec nad Ondavou
ICO : 00325708

. DIC : 2020742537

banka : Prima banka Slovensko, a.s.

císlo úctu (vrátane predcíslia) a kód banky

predfinancovanie a refundácia: 4367337003/5600

(dalej len "Prijímatel"')

2. PREDMET A ÚCEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán ,sa mení a dopfna Zmluva o poskytnutí NPP
nasledovným spôsobom:

2.2. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NPP sa v celom rozsahu
nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve
o poskytnutí NPP, ktoré tvoria prílohu c.1 tohto Dodatku.



. 2.3. Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza aktualizovaným
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu c. 2 tohto Dodatku.

2.4. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkolvek kontrolný orgán SR
aJalebo EÚ identifikuje nezrovnalost vyplývajúcu z vykonaného verejného
obstarávania, v dôsledku ktorej vznikne povinnost vrátit' NFP alebo jeho cast,
prijímatel sa zaväzuje takto vycíslené NFP alebo jeho cast vrátit spôsobom a v lehotách
stanovených riadiacim orgánom.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

~3. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

Dodatok nadobúda platnost dnom dorucenia Prijímatelom prijatého návrhu na jeho
uzavretie Poskytovatelovi a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Poskytovatelom.

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane Prijímatel
l rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel.

Dodatok je neoddelitelnou súcastou Zmluvy o poskytnutí NFP císlo
Z2211012039701.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu
vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

1 O -12- 2012
,Za Poskytovatela v Bratislave, dna: ~........................
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thy Dodatku C. l:
ha c.l - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
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.aC.2 - Predmet podpory NFP
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