
 

DODATOK Č. 4 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  K  ZMLUVE  O FINANCOVANÍ 

VÝKONU ČINNOSTÍ SO/RO PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM, 

 platnej dňa 21.05.2010, účinnej dňa 21.05.2010    

(ĎALEJ AJ „ZMLUVA“) UZAVRETÝ  

v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

MEDZI: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Riadiaci orgán 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

  Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:  Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

registračné číslo :       453/2015-970/MPRV SR  

(ďalej len „RO“)  

 

1.2. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

názov  : Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo : K dolnej stanici 7282/20A,911 01 Trenčín 

  Slovenská republika 

konajúci : Ing. Jaroslav Baška, 

                                   predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

IČO : 36126624 

DIČ : 2021613275 

  

(ďalej len „SO/RO“)



2. Predmet a účel dodatku 

 

Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP  v znení 

Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej  len v znení  „ neskorších dodatkov“). 

2.1 Príloha č. 1 k Zmluve ako aj Príloha č.2 k Zmluve v znení neskorších dodatkov sa ruší a 

v celom rozsahu sa nahrádza novou aktualizovanou prílohou č. 1 a prílohou č.2, ktorá 

tvorí prílohu č.1 a prílohu č.2 tohto dodatku. 

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení neskorších dodatkov zostávajú týmto dodatkom 

nezmenené. 

2.3 Tento dodatok č.4 je vyhotovený v 7 (slovom: sedem) rovnopisoch. RO obdrží po uzavretí 

dodatku č.4  5 (slovom: päť) rovnopisov a SO/RO 2 (slovom: dva) rovnopisy dodatku č.4. 

2.4 Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením dodatku č. 4 k Zmluve v znení 

neskorších dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, pričom 

tento dodatok ako prvý zverejní Riadiaci orgán. 

2.5 Dodatok č. 4 v jeho plnom rozsahu vrátane prílohy v nadobúda platnosť dňom podpisu 

obidvoch Strán dodatku a účinnosť v súlade s §47a ods.1 Občianskeho zákonníka 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády SR. Strany dodatku vyslovene súhlasia so zverejnením Dodatku 

č. 4 v jeho plnom rozsahu vrátane prílohy v Centrálnom registri zmlúv.  

2.6 Strany dodatku sa v otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené v Dodatku č. 4, budú riadiť 

právnymi predpismi SR a EÚ, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

2.7 Zmluvné strany si dodatok č.4 v jeho plnom rozsahu vrátane prílohy dôkladne a riadne 

prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli, pričom vôľu uzavrieť 

tento dodatok prejavili slobodne a vážne a zároveň vyhlasujú, že tento dodatok nebol 

uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

ho vlastnoručne podpisujú. 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1  Výdavky na zabezpečenie personálneho, technického, priestorového 

a prevádzkového vybavenia a v oblasti prípravy, implementácie, 

monitorovania, kontroly a auditu na obdobie 2010 - 2015 

Príloha č. 2    Výhľadový rozpočet na obdobie 2014-2015  

 

Za  RO:       Za SO/RO: 

podpis:   .......................................   podpis:  ....................................... 

meno:     Ľubomír Jahnátek    meno:   Jaroslav Baška 

funkcia:  minister pôdohospodárstva       funkcia: predseda Trenčianskeho  

   a rozvoja vidieka SR     samosprávneho kraja  

miesto :  Bratislava     miesto:  Bratislava 

dňa:        ......................................   dňa:       ....................................... 



SO/RO pre ROP: Trenčiansky samosprávny kraj

Osobné výdavky 1 084 844,59

Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 22 200,00

Dopravné výdavky 17 350,08

Telekomunikačné služby 22 844,57

Priestorové, prevádzkové a technické vybavenie 72 855,53

Vzdelávacie aktivity 6 780,00

Spolu 1 226 874,77

tabuľka č. 2 Výdavky na  Informovanie a publicitu  na obdobie 2010-2015      

Všeobecný materiál 8 000,00

Konferencie, semináre, školenia 10 000,00

Všeobecné služby 20 000,00

Spolu 38 000,00

1 264 874,77

tabuľka č. 3 Výdavky RO a SO/RO* pre ROP 2010-2015 v Eur

14 566 002,28

4 245 273,35

18 811 275,63

* 7 SO/RO pre ROP v cieli Konvergencia

Príloha č. 1 Dodatku č. 4 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program: 

Výdavky na zabezpečenie výkonu Splnomocnením delegovaných právomocí na obdobie 2010 - 2015 

položky a podpoložky rozpočtovej klasifikácie 

(v zmysle číselníka výdavkov opatrenia 6.1 ROP vypracovaného na základe 

metodického opatrenia MF SR k Opatreniu č. MF/010175/2004-42)

Spolu

637001

637004

Druh výdavku

Spolu

v Eur

637001

tabuľka č. 1 Výdavky na zabezpečenie personálneho, technického, priestorového a prevádzkového vybavenia a v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, 

kontroly a auditu  na obdobie 2010-2015  

Spolu

v EurDruh výdavku

Vzdelávacie aktivity 

položky a podpoložky rozpočtovej klasifikácie 

(v zmysle číselníka výdavkov opatrenia 6.1 ROP vypracovaného na základe 

metodického opatrenia MF SR k Opatreniu č. MF/010175/2004-42)

633006

Informovanie a publicita

Spolu

610, 620

631001, 634 , 714001

632

633, 713002, 713001, 713003, 713004, 711003

637027





SO/RO pre ROP: Trenčiansky samosprávny kraj

v Eur

Osobné výdavky

Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Vzdelávacie aktivity

Cestovné náhrady

Dopravné

Dopravné výdavky

Telekomunikačné služby

Všeobecný materiál

Kancelárske vybavenie

Prevádzkové a kancelárske prístroje a zariadenia, 

pracovné vybavenie a pomôcky

IT spolu

Priestorové, prevádzkové a technické vybavenie

Spolu 514 420,00

7 200,00

10 200,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

0,00

23 000,00

Príloha č. 2 Dodatku č. 4 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program: 

Výdavky na zabezpečenie výkonu Splnomocnením delegovaných právomocí na obdobie 2014 - 2015 

tabuľka Výhľadový rozpočet   na obdobie 2014 - 2015

3 000,00

15 000,00

11 500,00

Druh výdavku 2014 - 2015

444 520,00

22 200,00


