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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PODPORY  

 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ObZ“), podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

medzi: 

 

 

Poskytovateľom podpory: Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

IČO:    00 626 031 

DIČ:    2021125821 

IČ DPH:    SK2021125821 

konajúci:   RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 

(ďalej len „Poskytovateľ podpory“, alebo „SAŽP“) 

 

      a 

 

Užívateľom:   Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Sídlo:    Čsl. Armády č. 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 

IČO:                                                  00311863 

DIČ:                                                  2021079841 

IČ DPH:     

konajúci:   Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta 

Bankové spojenie:                         

Názov bankového účtu: 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:  

(ďalej len „Užívateľ“) 

 

(Poskytovateľ podpory a Užívateľ sa pre účely  tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako 

„zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o poskytnutí podpory účinnú dňa 20.12.2018, na základe ktorej 

sa Poskytovateľ podpory zaviazal poskytnúť podporu z nenávratného finančného príspevku 

Užívateľovi formou realizácie vegetačných prvkov za účelom financovania skutočne 

vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska 

(ďalej len „Zmluva o PP“). 

 

2. Zmluvné strany si želajú upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy o PP, v dôsledku čoho uzatvárajú 

tento dodatok č. 1 k Zmluve o PP (ďalej len „Dodatok č. 1 k Zmluve o PP“). 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o PP 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie čl. III. ods. 2 Zmluvy o PP sa vypúšťa a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

 

„Na základe schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory, Realizačného projektu výsadby a Zmluvy 

o PP pripraví Poskytovateľ podpory objednávku na dodanie Vegetačných prvkov, ktorú adresuje 

priamo Zhotoviteľovi, a to najneskôr v lehote do 180 pracovných dní odo dňa, kedy nadobudol 

účinok tento Dodatok č. 1 k Zmluve o PP. Lehota 180 pracovných dní je stanovená s ohľadom na 

okolnosti vyplývajúce z dodržania agrotechnických termínov a klimatických podmienok 

vyžadovaných pri realizácii Vegetačných prvkov.“ 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o PP je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z ktorých tri (3) rovnopisy dostane SAŽP a jeden (1) rovnopis Dodatku č. 1 k Zmluve o PP dostane 

Užívateľ.  

 

2. Podmienky uvedené v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o PP je možné meniť len po vzájomnej 

dohode zmluvných strán vo forme chronologicky číslovaných a datovaných písomných dodatkov 

k Zmluve o PP, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o PP, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 k Zmluve o PP, zostávajú 

v platnosti bez zmien. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o PP sa 

bude riadiť príslušnými ustanoveniami ObZ za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú 

prednosť pred ObZ, neobsahujú špeciálnu úpravu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

akýchkoľvek sporov vzniknutých na základe tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o PP alebo v súvislosti 

s týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o PP budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. Ak 
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dohoda nebude možná, prípadné spory budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky 

s použitím práva Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o PP neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 

nevyhovujúcich podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 k Zmluve o PP riadne 

a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľuzbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

6. Dodatok č. 1 k Zmluve o PP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán 

a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom podpory v Centrálnom registri zmlúv. Ak 

Poskytovateľ podpory a Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v takom prípade 

pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o PP je rozhodujúce zverejnenie Dodatku č. 1 

k Zmluve o PP Poskytovateľom podpory. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku 

č. 1 k Zmluve o PP zabezpečí Poskytovateľ podpory a o dátume zverejnenia Dodatku č. 1 k 

Zmluve o PP informuje Užívateľa.  

 

7. Osoby podpisujúce Dodatok č. 1 k Zmluve o PP vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene 

zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa ..........................  V Novom Meste nad Váhom dňa ............................... 

 

 

Za Poskytovateľa podpory    Za Užívateľa 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia  

RNDr. Richard Müller, PhD.  

generálny riaditeľ 

 

 

   Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Ing. Jozef Trstenský  

primátor mesta 

 

 

 


