
DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁ VRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY: 129/1.2 MP/2012

(ďalej len "Dodatok")

NÁZOV PROJEKTU:

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

KÓD ITMS:

2411 011 0153

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ~b. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 15 ods. I zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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.

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovatel'

názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

árn. r. Štúra 1. 812 35 Bratislava

Slovenská republika

sídlo

IČO
DIČ,

42181810

2023106679

konajúci Ing. Peter Žiga. PhD .. minister životného prostredia SR

v zastúpení
názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ám. L. Štúra L 81235 Bratislavasídlo

Slovenská republika

IČO

DIČ

42181810

2023106679

konajúci Ing. Martin I-lúska. generálny riaditeľ ekcie environmentálnych

programo a projektov

na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia lovenskej republiky zo
6.júla2012č.17/2012-1.6.

(ďalej len ..Poskytovateľ")



1.2. Prijímatel'

názo\"

sídlo

: Vodárenská spoločnosť Ružomberok. a.s.

: Pri Váhu 6. O~4 06 Ružomberok

Slovenská republika

: Obchodnom registri Okre mého údu Žilina. oddiel Sa. vložka číslo
I0545/I.

:Ing. Milan Mojš. prokurista. riaditel' spoločnosti

: 36671271

: 2022239043

zapísan)' v

konajúci

IČO

DrČ'

banka : Prima banka Slovensko a.s,

číslo účtu (vrátane prcdč ísl ia) a kód banky (podlú spôsobu financovania projek/u)

zálohové plalb~ : a)

bl

prcdfinancovanic: a) 833 I340006r600

b)
refundácia: a) 8331344007/5600

(ďalej len ..Prijímateľ")

(ďalej len ..Prijímateľ" a spolu s ..Poskytovatcľorn" ako ..Zmluvné strany")

2. PREDMET DODATKľ

2. I. Predmetom tohto Dodatku je zmena ustanov cni Všeobecných zmluvných podmienok
k zmlu e o po kytnutí ncnávratného finančného príspevku.

2.2. V Zmluve o poskytnutí . lí-P č. 129/1.2 VIP/lO 12 \ znení neskorších dodatkov
a rozhodnutí (ďalej len ..Zrnluva") sa \ článku l ..Obstarávanie lužieb. tovarov a prác
Prijímateľom" prílohy Č. 1 .Všcobccné zmluv né podmienky k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku" sa nahrádza druhá veta bodu 18.8 nasledovným
textom:

..Prijímateľ vymenuje \ šetkých členov komisie a zároveň pred .cdu komisie bez práva
vyhodnocovať. ktor) dohliada na rešpektovanie postupov verejného obstarávania a
tajomníka komisie bez práv a \) hodnocovať. ktor} zabezpečuje administratívne
náležitosti vyhodnotenia a príprav uje znenie zápisnice:"

2.3. Ostatné ustano cnia ~/JI111\:r. ktoré nic sú týmto Dodatkom dotknuté. zostávajú
nezmenené a účinné v doterajšom zneni.
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1)
rovnopis a tri (3) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Zmluvné stérany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne jasné, určité a zrozumitel né. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:
3 1 ,,·t A:J41,';.1 I .. ."1.,, I,~ li

Podpis:
, I

Ing. Martin Húska

generálny riaditeľ sekcie

environmentálnych programov

a projektov

Za Prijímatel'a v Ružomberku, dňa: ,,/ CL .2l13

. .
.'

Podpis:
.

Ing. Milan Mojš

riaditeľ spoločnosti
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