
 

D O D A T O K č. 1 

k Zmluve č. 123669 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 

uzatvorenej dňa 4. októbra 2017 

na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Fiľakovo, s komplexným 

zateplením strešnej konštrukcie  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

Zmluvné strany 

  

 

 

 

 

 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Martinská 49, 821 05  Bratislava  

 IČO: 30 796 491  

 DIČ: 2021925774 

 Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

 (ďalej len „fond“)  

   

a 

 

2. Príjemca dotácie: Mesto Fiľakovo 

 
Sídlo: Radničná 25, 986 01   Fiľakovo,  

okres Lučenec 

 IČO: 00316075  

 
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. 

 primátor mesta  

 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.  

 
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 

IBAN: SK82 5200 0000 0000 1602 2204 

 SWIFT: OTPVSKBX 

 

(ďalej len „Príjemca dotácie“) 

 

 

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4. októbra 2017 Zmluvu č. 123669 08U02 o poskytnutí 

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „Zmluva  

č. 123669 08U02“) názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs 

Fiľakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie. 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. bod 3. Zmluvy č. 123669 08U02 

a za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1 dohodli na nasledovnej zmene  

v ustanoveniach Zmluvy č. 123669 08U02. 

 

2. Znenie Článku IV. bod 2. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

2. Termín realizácie projektu: 

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 09/2017 – 11/2017 

3. Znenie Článku IV. bod 4. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 01.01.2017 

do 30.11.2017: 

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na komplexné 

zateplenie strešnej konštrukcie budovy MsKs v meste Fiľakovo v nasledovnom 

rozsahu:  

 fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hr. 50 mm Weber-

Terranova THERM - EXLUSIVE,  

 navrhovaná krytina bude pozostávať z hydroizolačnej fólie SIKAPLAN G na 

tepelnej izolácii PUREN MV hr. 160 mm nad vstupnou časťou a hr.180 mm 

nad bočnými loďami.  

 

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha 

č. 1 Dodatku č. 1). 

 

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle 

projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej 

príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia 

uvedeného v Článku II. bod 3. zmluvy. 

 

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu 

činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 01.01.2017 

do 30.11.2017, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto 

zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti 

príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 3. zmluvy. 

4. Znenie Článku IV. bod 5. Zmluvy č. 123669 08U2 sa mení a znie nasledovne: 
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5. Dodávateľ(lia) projektu: 

 

Obchodné meno dodávateľa :  

Sídlo:  

IČO:  

Registrácia:  

 

Oddiel: Sro 

Zmluva o dielo zo dňa: 

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

COOP - STAV, spol. s r.o. 

B.S.Timravy 46/2, 986 01 Fiľakovo 

31633706 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica 

Vložka č.: 2885/S 

28.08.2017 

1 

19.10.2017 

2 

19.10.2017 

 

5. Znenie Článku V. bod 4. Zmluvy č. 123669 08U2 sa mení a znie nasledovne: 

4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné 

považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými 

a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) 

uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich 

dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to v období od 01.01.2017 

do 30.11.2017, v ktorom sa poskytla dotácia. 

  

6. Znenie Článku V. bod 5. Zmluvy č. 123669 08U2 sa mení a znie nasledovne: 

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 

preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho 

ukončení v  období od 01.01.2017 do 30.11.2017, budú nižšie ako súčet sumy 

poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných 

zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2 tohto článku zmluvy, 

príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne 

preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v období od 01.01.2017 

do 30.11.2017 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond 

je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku 

poskytnutej dotácie. 

 

7. Znenie Článku VI. bod 2. Zmluvy č. 123669 08U2 sa mení a znie nasledovne:  

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe 

zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne 

originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne 

a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie 

(ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu 

projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom 

roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným 

dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež 
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povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady 

a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti 

vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu 

najneskôr v lehote do 30.11.2017. 

 

8. Znenie Článku VII. bod 6. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 30.11.2017 

sa príjemca dotácie zaväzuje: 

a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu 

na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť 

aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia 

podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou 

dotácie za rok 2017“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu 

o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov 

preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a 

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie 

projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis 

o odovzdaní a prevzatí stavby. 

 

9. Znenie Článku VII. bod 7. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 30.11.2017 

sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 

a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. 

zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie 

plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie za rok 2017“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu 

o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov 

preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 

 

10. Znenie Článku VII. bod 8. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis 

činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v období od 01.01.2017 

do 30.11.2017 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou. 

 

11. Znenie Článku VII. bod 9. Zmluvy č. 123669 08U02 sa mení a znie nasledovne: 

9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt   

nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide 

o termín realizácie projektu v období do 30.11.2017, je povinný pred dohodnutým 

termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie 

termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, 

ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie 

písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu. 
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12. Príloha č.1: Rozpočet projektu Zmluvy č. 123669 08U02  uvedená v Článku XII.       

bod 12. sa nahrádza Prílohou č.1: Rozpočet projektu zo dňa 19.10.2017, ktorá tvorí 

prílohu č.1 tohto Dodatku č.1. 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 123669 08U02. 

2. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva č. 123669 08U02 nemení a zostáva v platnosti ako 

celok. 

3. Dodatok č. 1 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. 

4. Osoby podpisujúce Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných 

strán. 

5. Dodatok č. 1sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1  riadne prečítali, jeho 

obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je nasledovná príloha: 

1. Príloha č.1: Rozpočet projektu zo dňa 19.10.2017 

 

 

 

Vo Fiľakove, dňa       V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mesto Fiľakovo 

v zastúpení Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta 

_______________________________ 

Environmentálny fond  

v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda 

riaditeľ 

 

 

 

 










