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DODATOK Č. 2014/0193-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. SPrávcL
názo : Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
konaj ci: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
bankJ Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refun~ácie: 7000208989/8180

IBAN SK1081800000007000208989

(ďalej len "Správca ")

1.2. Príjem, om (Žiadatel'om)
názov: JAVORNíKY
sídlo: Lazy pod Makytou 976, 020 55 Lazy pod Makytou, Slovenská republika
konajúci: Ing. Miroslav Maczko, predseda
IČO: 31803491
DIČ: 2021485389
banka: Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácie: 2622703711/1100
IBAN: SK411100 0000 0026 2270 3711

(ďalej len .Príjemca "). .

Na základe 4iadosti o zmenu, ktorou Príjemca žiada o predlženie realizácie mikroprojektu sa zmluvné
strany doho~li na Dodatku Č. 2014/0193-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné
ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len "Zmluva"):



Článok 1

1. V Zmlu e sa menia body 2.4.,3.6. a 3.7. nasledovne:

2.4. Pr~emca sa zaväzuje mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne
fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do 31.08.2014.

3.6. RO~hOdným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti
mi~roprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným

h' kt' ít mik . kt Z'" s terrnl " i uvedené tv arrnonoqrarne a IVI ml roproje u. avazne errruny pre pruerncu su uve ene u:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 11.3.2014,
Fy~ické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu 31.08.2014

Po~ledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov 30.9.2014

Korečný možný termín v prípade nutnosti predlženia 31.10.2014
realizácle aktivít mikroprojektu

3.7. Pjijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloži najneskôr do 30 kalendárnych dni od
Fvzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do
t 1 ,e(mlnu:

,

Pppisované obdobie Posledný termín predloženia Záverečnej správy

I 01.03.2014 - 31.08.2014 30.9.2014

I
2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 - Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci

mikréprojektu a nahrádza sa "Prílohou č.1 k Dodatku Č. 2014/0193-1 k Zmluve o poskytnutí
finanbného príspevku".

Článok 2

1. Osta,tné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú
naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Do atok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a ú innosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011
v Slpvenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto
dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo
zák na.
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2. Dodatok j~ vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Príjemca 1 rovnopis a
3 rovnopi :y dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právny~ účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a z~ozumitel'né,podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu
ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 H rmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Ing. Jaroslav Baška
I

predseda TSK

Za Príjemcu ~/".~ dňa ..f!~.t..~<1
Podpis· ~ o~~~~e

020 ss lazy pod Makytou 976
IČO 31803491 <D

Ing Miroslavaczko,

pdseda
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Príloha Č. 1 k Dodatku Č. 2014/0193-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Termín realizácie: 01.03.2014 - 31.08.2014
Mesiac realizácie mikroprojektu

I Aktivita l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XII.,

Zber informácií a qratcká príprava x x x
i

Tlač a distribúcia všetkých materiálov x x x x
Záverečné stretnutie x

Počiatočný mesiac realizácie má číslo 1 (stlpec 1.) bez ohl'adu nato. či ide o prvý mesiac v roku.


