
 

D O D A T O K č. 2 

k Zmluve č. 123172 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 

uzatvorenej dňa 12. októbra 2017  

na projekt: Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov  

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

Zmluvné strany 

  

 

 

 

 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Martinská 49, 821 05  Bratislava  

 IČO: 30 796 491  

 DIČ: 2021925774 

 Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

 (ďalej len „fond“)  

   

a 

 

2. Príjemca dotácie: Mesto Trebišov 

 
Sídlo: M.R. Štefánika 862/204,                     

075 25  Trebišov, okres Trebišov 

 IČO: 00331996  

 Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta  

 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

 
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 

IBAN: SK79 7500 0000 0040 0265 1147 

 SWIFT: CEKOSKBX 

 

(ďalej len „príjemca dotácie“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. októbra 2017 Zmluvu č. 123172 08U02 o poskytnutí 

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „Zmluva                                 

č. 123172 08U02“) názov projektu: Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, 

Hviezdoslavova ulica, Trebišov. 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. 

 

 

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. bod 3. Zmluvy č. 123172 08U02 

a za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 2 dohodli na nasledovnej zmene               

v ustanoveniach Zmluvy č. 123172 08U02. 

 

2. Znenie Článku VI. bod 2. Zmluvy č. 123172 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

 

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe 

zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne 

originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne 

a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie 

(ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu 

projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom 

roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným 

dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež 

povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady 

a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti 

vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu 

najneskôr v lehote do 13.12.2017. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 123172 08U02. 

 

2. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva č. 123172 08U02 nemení a zostáva v platnosti ako 

celok. 

 

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami            

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

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
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4. Osoby podpisujúce Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných 

strán. 

 

5. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2  riadne prečítali, jeho 

obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi.  

 

 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mesto Trebišov 

v zastúpení PhDr. Marek Čižmár 

primátor mesta 

_______________________________ 

Environmentálny fond  

v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda 

riaditeľ 

 

 

 

 


