
číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q002-512-003-004 
 

             
 

DODATOK č. 2 
K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

č. IROP-CLLD-Q002-512-003-004 
(ďalej len „dodatok“) 

 
Tento dodatok je uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, (ďalej len „Obchodný zákonník“), v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona     
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Miestnou akčnou skupinou 
 

názov: Občianske združenie Dukla 
sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová 
IČO: 37 796 089 
konajúci: Slavomír Sakalik, podpredseda OZ 
 
(ďalej ako „MAS“) 

a 
 
Užívateľom 
 

názov: Obec Kurimka 
sídlo: Kurimka 12, 090 16 Cernina 
IČO: 00 330 663 
konajúci: Ing. Martina Ilečková, starostka obce 
 
(ďalej ako „Užívateľ“) 

 
(MAS a Užívateľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo 
jednotlivo „Zmluvná strana“) 

1. PREDMET DODATKU 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU 
A PROJEKTU ods. 6.2 písm. b)  a 6.4 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č.  IROP-
CLLD-Q002-512-003-004 v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) z dôvodu akceptovanej 
formálnej zmeny spočívajúcej v zmene štatutárneho orgánu Užívateľa, dohodli na zmene 
Zmluvy. 

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené 
a účinné v doterajšom znení.  

 



Strana 2 z 2 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Dodatok  je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda účinnosť 
kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Ak je aj Užívateľ povinnou osobou 
podľa Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, je pre nadobudnutie účinnosti dodatku 
rozhodujúce prvé zverejnenie vykonané v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodatok zverejňuje aj Užívateľ,             
o dátume jej zverejnenia informuje MAS v ten istý kalendárny deň. 

2.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2.3 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis 
a 3 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden MAS zašle RO pre IROP.  

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom     
z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité                  
a zrozumiteľné, nepodpísali dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 
 
Za MAS, vo Svidníku, dňa 19.12.2022 
 
 
 
 
Podpis: ........................................................ 
             Slavomír Sakalik, podpredseda OZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
Za Užívateľa, vo Svidníku, dňa 19.12.2022 
 
 
 
 
Podpis: ........................................................... 
              Ing. Martina Ilečková, starostka obce 


