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MINISTERSTVO PÔOOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBUKY 
Rladiacl orsán pre R~onálny ope~tnV program 

sidlo: Dobrovltova 12, 812 66 Bratisl ava 
poštová adresa: Prievozsk• 2/B, 825 25 Bratislava UUIOt~A UNJI. 

DODATOK Č. 2/ DZ221401200720102 (ĎALEJ LEN "DODATOK") 
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁ VRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2214012007201 (ĎALEJ LEN "ZMLUV A O POSKYTNUTÍ NFP") 
UZAVRETÝ MEDZI: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

l .l . Poskytovateľ 

názov 

sídlo 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Slovenská republika 

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

IČO 

DIČ 

Slovenská republika 

00156621 

2021291382 

konajúci Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(ďalej len "Poskytovatel"') 

1.2. Prijímateľ 

názov 

sídlo 

konajúci 

IČO 

DIČ 

Obec Prašice 

Ul. l. Mája 142, 956 22 Prašice 

Slovenská republika 

Erika Nemešová, starostka obce 

00310964 

2021315538 

banka Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

predfinancovanie a refundácia: 0886664040/5600 

(ďalej len "Prijímate!"') 



2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1 . Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopÍňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení 
dodatku č. DZ22140 1200720 l O l (ďalej len "Dodatok č. l ") nasledovným spôsobom: 

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť "konajúci : Ľubomír Paulovič, starosta obce" mení na 
"konajúci: Erika Nemešová, starostka obce". 

2.3 . Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu 
nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve 
o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č. l tohto Dodatku. 

2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. l sa ruší 
a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu 
č. 2 tohto Dodatku. 

2.5. 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 
l rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

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

Z22140 1200720 l. 

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

Z P k l, B · 1 dv . Z 7 -03- í:illZ a os ytovate a v ratis ave, na ........................................ . 

Podpis: .~ .. /... : .. -' .. ~ ... """ .. :::.. ... ----

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Za Prijímatel'a v Prašic"ach, d va: .. c!.'.?.: .. .J.: ... !!.r!/J/.. ....... ...... . 

Prílohy Dodatku č. 2: 

Príloha č. l - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku 

Príloha č. 2- Predmet podpory NFP 
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