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Dodatok č.1 
k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 21.06.2019, účinnej od 27.06.2019 

 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 

Článok I. 
 

Zmluvné strany 
 
Bratislavský samosprávny kraj 
sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
konajúci:   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda 
IČO:   36063606 
DIČ:    2021608369 
bankové spojenie  IBAN SK17 8180 0000 0070 0048 7447 
 
(ďalej aj ako "prispievateľ" alebo "BSK") 
 
a 
 
Obec Píla 
sídlo:    Píla 68, 900 89 Píla 
konajúci   RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.  
IČO:    00305031 
DIČ:   2020643702 
bankový účet:  SK37 0200 0000 0000 1162 2112 
 
(ďalej len "príjemca") 
 
 

uzatvárajú v súlade s článkom IX. bod 2. Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 
21.06.2019 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie dotácie na úhradu časti 
nákladov projektu „II. Etapa realizácie vodozádržných opatrení v Píle“ tento dodatok, ktorým 
sa zmluva mení takto: 

 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
1. V článku V. zmluvy bod 1. znie: 
 
„Príjemca je povinný zrealizovať výstupy projektu v termíne do 30.11.2019 (ďalej len „termín 
realizácie“).“ 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

2. v článku VI. zmluvy bod 1. znie:  
,,Príjemca dotácie je povinný:  

o zúčtovať poskytnutú dotáciu prostredníctvom 
 elektronickej služby https://www.slovensko.sk/ alebo 
 vytlačeného formulára sprístupneného v elektronickom informačnom systéme 

http://dotacie.region-bsk.sk/ doručeného BSK  
spolu s prílohami podľa písm. b) tohto bodu a VZN č. 5/2018 a podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve a VZN č. 5/2018. Termínom zúčtovania dotácie je 15.1.2020 
(ďalej len "termín zúčtovania"),  

o k zúčtovaniu dotácie priložiť  
 správu o uskutočnení výstupov projektu a splnení účelu dotácie podľa vzoru 

správy zverejneného na web stránke BSK v časti "DOTÁCIE BSK",  
 čestné vyhlásenie príjemcu. že mu na účel podľa tejto zmluvy a/alebo projekt 

nebola poskytnutá dotácia v plnej výške zo štátneho rozpočtu alebo z iných 
verejných zdrojov,  

 ak podľa výzvy na dotačnú schému, z ktorej sa dotácia, na základe žiadosti 
príjemcu o poskytnutie dotácie, poskytuje, je príjemca povinný spolufinancovať 
projekt, čestné vyhlásenie príjemcu, že výstupy projektu boli spolufinancované 
vo výške minimálne 25,10 % z celkového rozpočtu projektu priloženého 
k žiadosti o poskytnutie dotácie; súčasťou čestného vyhlásenia bude celková 
rekapitulácia výdavkov na výstupy projektu, vyčíslenie výšky čerpanej sumy z 
poskytnutej dotácie a vyčíslenie výšky celkovej sumy spolufinancovania spolu 
s uvedením sumy spolufinancovania podľa jednotlivých položiek rozpočtu 
projektu priloženého k žiadosti o poskytnutie dotácie,  

 fotokópie účtovných dokladov o čerpaní finančných prostriedkov z poskytnutej 
dotácie s náležitosťami podľa príslušných osobitných predpisov (napr. faktúry, 
príjmové a výdavkové pokladničné bloky, výpisy z bankového účtu),  

 fotodokumentáciu o zrealizovaní výstupov projektu,  
 dokumentáciu o propagácii BSK podľa bodu 7. tohto článku,  

o zabezpečiť originály účtovných dokladov o čerpaní finančných prostriedkov z 
poskytnutej dotácie s náležitosťami podľa príslušných osobitných predpisov 
k nahliadnutiu,  

o vrátiť nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na číslo účtu BSK uvedené 
v Článku I. tejto zmluvy do 45 dní od zúčtovania dotácie, najneskôr však do 15 dní po 
uplynutí termínu na zúčtovanie dotácie, ak výška nepoužitých finančných prostriedkov 
z poskytnutej dotácie presahuje sumu 5,- € (slovom päť eur); ak by termín na vrátenie 
nepoužitých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety mal byť neskorší ako 
15.01.2020, je príjemca povinný vrátiť nepoužité finančné prostriedky najneskôr do 
15.01.2020.“ 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení dodatku v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.        
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 

prispievateľ a jedno vyhotovenie príjemca. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, 

porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 
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V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa: 
 
 
 ------------------------------------                                       ------------------------------------------- 

 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda  
Bratislavský samosprávny kraj 

 

 

prispievateľ 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 
 

Obec Píla 
 

príjemca 


