
číslo zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-003 
  

                                 

 

 

DODATOK  č. 1 

k  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  

č. IROP-CLLD-X266-512-004-003 

zo dňa 27.10.2022 

(ďalej len „Dodatok“) 

je uzavretý medzi 

 

 

Miestnou akčnou skupinou 

 

názov: Občianske združenie Ipeľ – Hont 

sídlo: Plášťovce č. 345, 935 82 

IČO: 42121493 

konajúci: Jaroslav Péter, predseda združenia 

poštová adresa: Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce 

(ďalej ako „MAS“) 

 

 

a 

 

 

Užívateľom 

 

názov: Obec Pastovce 

sídlo: Mikulská cesta 51/84, Pastovce 935 74 

IČO: 00587583 

konajúci: Dániel Riczo,  starosta obce 

(ďalej ako „Užívateľ“) 

 

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2022 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-

CLLD-X266-512-004-003, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinnosti medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo strany MAS 

Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o príspevok: 

 

Názov projektu: Predajný stánok tržnice 

Kód projektu: IROP-CLLD-X266-512-004-003 

Miesto realizácie projektu: Pastovce 

Kód Výzvy: IROP-CLLD-X266-512-004 



 

Použitý systém financovania: refundácia 

 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí Príspevku, a to spôsobom 

a v rozsahu v zmysle čl. II tohto Dodatku. 
 

2. PREDMET DODATKU 

 

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorenej medzi MAS 

a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Predmetom dodatku 

je formálna zmena, ktorá vecne neovplyvňuje spôsob realizácie aktivít projektu, časový 

harmonogram a nemá priamy súvis s dosahovaním, resp. udržaním dosiahnutých výstupov a 

výsledkov projektu. Jedná sa o zmenu v údajoch zmluvných strán – zmena sa týka zmeny 

štatutárnych zástupcov zmluvných strán. 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí Príspevku: 

 
Zmluvné strany na strane MAS nahrádza pôvodné znenie ,,konajúci: Mgr. Tomáš Pásztor, 

predseda združenia“  novým znením, nasledovne: 

,,konajúci: Jaroslav Péter, predseda združenia“ 

 

Na strane Užívateľ nahrádza pôvodne znenie ,,konajúci: Oto Mészarós, starosta obce“ novým 

znením,  nasledovne: 

,,konajúci: Dániel Riczo, starosta obce“ 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

 

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s 

§47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa 

zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce 

zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 

MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti 

a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku 

k Zmluve o poskytnutí príspevku.  

 

3.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis 

a 2 rovnopisy dostane MAS. 

 

3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o príspevok. 

 



 

3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

3.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom 

z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité 

a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak ho podpísali. 

 

 

 

Za MAS, v Plášťovciach, dňa  

 

Podpis: ....................................... 

Jaroslav Péter,  predseda združenia 

 

 

Za Užívateľa, v Pastovciach, dňa  

 

Podpis: ....................................... 

Dániel Riczo,  starosta obce 


