
 
DODATOK Č. 2 

 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/53 

(ďalej len „Dodatok“) 

NÁZOV PROJEKTU: 

Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa  

KÓD PROJEKTU V ITMS 2014+: 

310011A125 

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 

neskorších predpisov 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 medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1.   Poskytovateľ: 

názov  :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo :  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

    Slovenská republika 

IČO :  42 181 810 

DIČ :  2023106679 

konajúci :  Ján Budaj, minister 

 

v zastúpení 

 

názov  :  Slovenská agentúra životného prostredia  

sídlo :  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

    Slovenská republika 

IČO :  00 626 031 

DIČ :  2021125821 

konajúci :  Mgr. Michal Maco, 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 

 



2 

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia 

 Sekcia fondov EÚ 

 Karloveská 2 

 841 04 Bratislava 

 

  (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2.  Prijímateľ: 

názov  : Obec Bánov 

sídlo : Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov 

   Slovenská republika 

zapísaný v : - 

konajúci : PhDr. Miloš Rybár, starosta 

IČO : 00 308 765 

DIČ : 2021060646 

 

poštová adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov 

 

(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 6.2 písm. b) a 6.12 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-

2015-1/53 v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu úpravy 

Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) dohodli na zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:   

 

2.1.1. Pôvodný čl. 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM ods. 7, písm. b) VZP sa mení a znie nasledovne: 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá 

ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť 

predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku 

(alebo nadlimitný postup zadávania zákazky), ktorá nie je predmetnom kontroly 

ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c.) zákona o VO). V prípade dobrovoľnej 

žiadosti Prijímateľa o výkon tohto typu kontroly, Prijímateľ nie je oprávnený 

uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom pred ukončením kontroly zo strany 

Poskytovateľa. 

 

2.1.2. Pôvodný čl. 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM ods. 9, prvá veta VZP sa mení a znie nasledovne: 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu 

z verejného obstarávania   na ex-post kontrolu  verejného obstarávania (v prípade, 

ak nebola ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená  
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