DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/38
(ďalej len „Dodatok“)
NÁZOV PROJEKTU:
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
KÓD ITMS:
310011C168
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších
zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovateľ:
názov
sídlo

: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 42 181 810

DIČ

: 2023106679

konajúci

: Ing. László Sólymos, minister

v zastúpení
názov

: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO

: 00 626 031

DIČ

: 2021125821

konajúci

: Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015
v platnom znení
poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava
(ďalej len „Poskytovateľ“)
1.2.

Prijímateľ:
názov:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

sídlo:

Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 12038/R

konajúci:

Ing. Stanislav Štěrba, konateľ
František Mikolášek, konateľ

IČO:

36 312 941

DIČ:

2020115592

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ aj ako „Zmluvné strany“)
2. PREDMET DODATKU
2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/38
v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie zmluvy
dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:
2.1.1 Čl. 5 OSOBITNÉ DOJEDNANIA ods. 5.6 zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„Zmluvné strany berú na vedomie, že aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo
aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého
Financujúcou bankou: Všeobecná úverová banka., a. s., na základe Zmluvy o termínovanom
úvere č. 1170/2017/UZ.“

3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
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