
D O D A T O K  č. 1 

k ZMLUVE č. E196 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
zo dňa 14.12.2021 

(ďalej len „dodatok“) 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava 

 IČO: 30796491 

 DIČ: 2021925774 

  Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „fond“)  

 

a 
 

2. Príjemca dotácie: Obec Liešťany 

 
Sídlo: Liešťany 1, 972 27  Liešťany 

okres Prievidza 

 IČO: 00 318 230 

  Štatutárny zástupca: 
Ľubomír Noska 
starosta obce 

  Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s. 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 

IBAN:  SK80 0200 0000 0045 3718 4856 

 SWIFT: SUBASKBX 

  
(ďalej len „príjemca dotácie“) 
 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2021 Zmluvu č. E196 08U02 o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene  
v ustanoveniach zmluvy. 

 

Článok III. 
Predmet dodatku 

 

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy: 

 Znenie Článku IV. bod 3. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 

 3. Podrobný opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia 
  Z prostriedkov schválenej dotácie a vlastných zdrojov príjemcu sa zrealizujú: 

Nákup čistiaceho a umývacieho vozidla  pre potreby obce Liešťany v počte 1 ks,             
typ Fort MPM.  

 
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 4  tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“). 
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný: 

  a) v zmysle dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. zmluvy, 

  b) v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 4 zmluvy). 

  V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých 
je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou  
projektu. 

 Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 

 4. Dodávatelia projektu 

  Obchodné meno: Marian Šupa 

 Sídlo: Hollého 164, 922 07  Veľké Kostoľany 

 IČO: 11906022 

 Registrácia: Okresný úrad Piešťany 

 Číslo živnostenského registra:  204-2300 

 Kúpna zmluva č.: 2/2022 

 Zo dňa: 4.5.2022 

     (ďalej len „dodávateľ/dodávatelia“ a ďalej len „dodávateľsko-odberateľská zmluva“) 

 
Znenie Článku IV. bod 6. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu. 

 Znenie Článku XII. bod 1. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 

 Za porušenie zmluvy zo strany príjemcu dotácie  podstatným spôsobom sa rozumie: 
 a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy, ako aj len časť príslušných 

ustanovení: Článok III. bod 4., Článok IV. bod 5., Článok V. bod 2 b), 6., 7., 8., Článok VI. 
bod 2., 3., 5., 6., 9., 10., Článok VII. bod 1., 2., 3.,  5., 6., 7., 8., 10., 11.,12.,  13., 14., 17., 
18., Článok VIII. bod 6., Článok XIV. bod 2., Článok XV. bod 1., 2.,3., 
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 b) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente  Priebehové 
podmienky k zmluve /príloha č. 3/: Článok I. bod 1., 2., 3., 4., 

 c) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente 
Protikorupčná doložka /príloha č. 2/: bod 1, 2., 3., 4., 

 d) ak sa ktorékoľvek z prehlásení príjemcu dotácie podľa Článku X. bod 1., 2., 3., 6., 7. tejto 
zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé, 

 e) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, 
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu 
dotácie, 

 f) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu 
všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo, 

 g) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 zmluvy, Článku VII. bod 15., 16. a/alebo ak sa 
prehlásenie príjemcu dotácie podľa Článku X. bod  4., 5.  zmluvy ukáže kedykoľvek po 
uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé. 

 Týmto dodatkom sa novou neoddeliteľnou prílohou č. 4  zmluvy stáva dokument - 
Rozpočet. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny. 
2. Príjemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu 

s uzatvorením tohto dodatku: 
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, kontroly súladu 

finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní,  právom SR a ani nenahrádza 
stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania 
stanovených v zákone o verejnom obstarávaní 

 - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného 
obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných 
princípov verejného obstarávania a zmluvy. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 

4. Dodatok  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. 

5. Osoby podpisujúce dodatok  vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sa stáva príloha: 
Príloha č. 4: Rozpočet 

 
 
V Liešťanoch, dňa     V Bratislave, dňa 
 
 
 
 
 
 
 

  

Obec Liešťany 
v zastúpení Ľubomír Noska 

starosta obce 

Environmentálny fond  
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok 

generálny riaditeľ 




