
DODATOKČ.2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009

(d'alej len "Dodatok")

NÁZOV PROJEKTU:

Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV

KÓDITMS:

24110110053

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 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.

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava

Slovenská republika

42181810

2023106679

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

sidlo

IČO

DIČ

konajúci

v zastúpení

názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava

Slovenská republika

42181810

2023106679

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych

programov a projektov

sídlo

IČO

DIČ

konajúci

na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky
zo 6. júla 2012 Č. 17/2012-1.6.

(ďalej len "Poskytovatel" )



1.2. Prijímateľ

názov

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČO

DIČ

banka

: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

Slovenská republika

: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,

vložka číslo 10545/L

: Ing. Milan Mojš, prokurista, riaditeľ spoločnosti

: 36672271

: 2022239043

: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN

z;álohové platby: l a)

b)

predfinancovanier' a) SK 14 5600 0000 0083 3134 7005

b)

refundácia: 3 a) SK60 5600 0000 0083 39280001

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

2. PREDMET DODA TKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a
zmena čísla účtov Prijímateľa na formát IBAN.

2.2. V Zmluve o poskytnutí NFP Č. 039/1.2 MP/2009 v znení neskorších dodatkov (ďalej len
"Zmluva") sa v článku 2 Predmet a účel zmluvy mení bod 2.4. nasledovne:

"Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. mája 2015. (f

2.3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je aktualizovaná Príloha Č. 2 - Predmet podpory
NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zastávajú
nezmenené a účinné v doterajšom znení.

I Ak sa nehodí, prečíarknite
l Ak sa nehodí, prečiarknite
) Ak sa nehodí, prečiarknite
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3. J. Tento Dodatok nadobúda platnost" dňom jeho podpisu /anluvnymi stranami a účinnost'
dňom nasledujúcom pn dni jeho /\ crcjncnia Pns!..) tovatcľorn \ Centrálnom registri
zmlúv edenom Úradom ládv Slovenskej republiky.

3.2. Tento Dodatok tvorí ncoddclitcľnú súčasť /.1I1//I\:\".

".., Tento Dodatok je vyhotoven}' 4 rovnopisoch. i' ktor.' ch do 'tane Prijímateľ jeden ( I )
rovnopis a tri (3) ro nopis dostane Poskytovateľ.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, /e si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho ob ahu
a právnym účinkom / neho plývajúcirn porozumeli a ich zmluvné prejav)
sú dostatočne ja 'né. určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoh) sú oprávnené k podpisu
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpi ali.

Za Poskyto atcľa v Bratislave. dňa:

Podpis:
.J

Ing. Martin l lúska
generálny riaditeľ

sekcie environmentálnych
programm a projektov

Za Prijímateľa Ružomberku. dňa: ":I {'~. .te lf

Podpis:
\Ul)AIH. ~ŤlJI(I( () l

IH lOMIIERO"'. a.
Ru!u "HÚ!!

Ing. Milan Mojš
pr ikurista, riadil ľ spoločnosti

Prílohy:

Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí FP - Predmet podpor} FP



Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

odpadových vôd z aglomerácie Hubová

.:.!

~
<ii

km O 2009 23,437 2015-:>,
>

počet G 2009 2640 2015
~c..

počet O 2009 2640 20158
počet O 2009 2015

Počet novovybudovaných! zrekonštruovaných Počet O 2009 2015~ ČOVal
(ii-:>,
> Olžka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez km O 2009 23,437 2015kanalizačných prípojok)
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Počet ekvivalentných obyvateľov pripojených na počet O 2009 2640 2015novovybudovanú kanalizačnú sieť

J Počet ekvivalentných obyvaterov pr~OjenýCh na počet O 2009 2640 2015
novovybudovanú zrekonštruovanú OV

716 Prípravná a projektová
dokumentácia
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