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X" D O D A T O K č. 1

k ZMLUVE č. 91939 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou 
dotácie zo dňa 06.06.2013 (ďalej len „zmluva“) na projekt:

Prašice, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany:
1. Poskytovatel’ dotácie: 

Environmentálny fond
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
(ďalej len „fond“)

Článok I. 
Zmluvné strany

Bukureštská 4 ,813  26 Bratislava
30 796 491
2021925774
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000214051/8180
SK09 8180 0000 0070 0021 4051

2. Príjemca dotácie:
Obec Prašice
Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu: 
Číslo samostatného bankového účtu 
vo formáte IBAN:
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s 
ďalej len „zmluvné strany“)

1. mája 142/142, 956 22 Prašice,
okres Topoľčany
00310964
Erika Nemešová, starostka obce 
Primá banka Slovensko, a.s. 
0841530006/5600

SK53 5600 0000 0008 4153 0006



Dodatok č. I k ZM LUVE č. 91939 08U01

Článok II.
Predmet dodatku

1. Dodatok k zmluve sa uzatvára v zmysle Článku VII. bod 5. zmluvy a na základe 
žiadosti príjemcu dotácie zo dňa 05.08.2013.

2- Dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva v Článku IV. bode 1 a), 1 b) ,bode 4. a bode 5 
takto:

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 

a) Názov projektu (účel dotácie):

Miesto realizácie projektu:
Okres:

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy č.: 
Zo dňa:
Vydané: (kým)

„Prašice, odstránenie negatívnych účinkov 
dažďových vôd v intraviláne obce“ -  
vyjadrenie č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Stanovisko k prijatému ohláseniu stavebných 
úprav č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

..Prašice, odstránenie negatívnych účinkov 
dažďových vôd v intraviláne obce“ -  
vyjadrenie č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Prašice, odstránenie negatívnych 
účinkov dažďových vôd v intraviláne 
obce
Prašice
Topoľčany

Výst. 2012/00132-Hd
17.10.2012
Obec Nemecky

ŠVS-2013/00284-Ma
05.02.2013
Obvodný úrad životného prostredia 
Topoľčany

Výst. 2012/00132/1-Hd.
27.08.2013
Obec Nemecky

ŠVS-2013/01053-Ma
28.08.2013
Obvodný úrad životného prostredia 
Topoľčany
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Dodatok č. 1 k ZM LUVE č. 91939 08U01

j )  Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:
Číslo zákazky:
Zo dňa:

Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Číslo zákazky:
Zo dňa:

Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám. 
č. 18, 945 01 Komárno 
PRAŠICE, odstránenie negatívnych 
účinkov dažďových vôd v intraviláne obce 
2322
09.2012

Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám. 
č. 18, 945 01 Komárno 
PRAŠICE, odstránenie negatívnych 
účinkov dažďových vôd v intraviláne obce, 
ZMENA 07/2013 
2322
07.2013

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2013:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na vybudovanie povrchového 
žľabu z prefabrikovaných betónových žľaboviek s miskovitým profilom, a plytko uloženej 
dažďovej kanalizácie pod týmto žľabom. Žľab je  vedený po miestnej komunikácii, 
na parcele č. 121/7 pri okraji vozovky, súbežne so štátnou cestou III/49937. Navrhovaný 
otvorený žľab, spolu s dažďovou kanalizáciou, budú slúžiť na odvedenie dažďových vôd 
výlučne z povrchu miestnej komunikácie a hlavne vôd pritečených na miestnu komunikáciu 
z cesty III/49937. Dĺžka navrhovaného odvodnenia je  124 m.

Opis stavebno-technického riešenia:
Na okraji komunikácie sa do vykopanej ryhy položí na štrkové lôžko PVC potrubie 
DN 400 mm -  dĺžka 124 m. Potrubie sa obsype štrkodrvou zhutňovanou po 20 cm. 
Na položenom potrubí sa osadia 2 revízne šachty (ŠI a Š2 opatrené mrežou) a 1 šachta (Š3) 
v km 0.124 bude slúžiť na zaústenie povrchového žľabu s mrežou, ktorý je osadený naprieč 
miestnou komunikáciou. Šachty sú monolitické z betónu. Nad kanalizáciou sa potom 
do betónového lôžka osadia betónové prefabrikované žľabovky TBM 55/30 vo výmere 
74,4 m2. Potrubie PVC DN 400 mm a povrchový žľab sú zaústené do sútokovej šachty 
v km 0,000. Priestor medzi žľabom a oporným múrom cesty III/49937 bude opevnený 
zatrávňovacími prefabrikátmi a posypovým materiálom v súlade s rozpočtom projektu 
(príloha č. 1 dodatku).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. 
bod 1. písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2013, financovanie ktorých 
je účelom poskytnutia dotácie podľa zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou 
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. Zmluvy.
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Dodatok č. 1 k  ZM LUVE č. 91939 08U01

5. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa : 
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro 
Zmluva o dielo č.:
Zo dňa:
Dodatok č.
Zo dňa:

HYDRO Topoľčany s.r.o.
Dopravná 4722/16, 955 86 Topoľčany 
34122541
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Vložka č.: 1415/N
03/2013
13.05.2013 
1

05.08.2013

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá 

príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa úst. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia.

4. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prašiciach, dňa " 9  ' 09 _  2013  y  Bratislave, dňa n nQ 9í11q

Environmentálny fond 
v zastúpení PhDr. Branislav Valovič 

riaditeľ

-------/------------P-------
l Obec Prašice

v zastúpení Erika Nemešová
starostka obce
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