DODATOK č.1
k ZMLUVEO MANAŽMENTE PROJEKTU

/
Článok l.
Zmluvné strany

1.1.

Zhotovitel'
MP Profit PB, s.r.o.

obchodné meno
sídlo

Hliníky 712/25,01701

IČO

50068849

DIČ

2120167126

IČDPH

SK 2120167126

registrácia

Trenčín, vložka číslo: 32338/R

konajúci

Považská Bystrica

Mgr. Peter Potecký

bankové spojenie

VÚB,a.s.

IBAN

SK46 0200 0000 0035 9710 0656
(ďalej iba ako "Zhotovitel"')

1.2.

Objednávateľ

IČO

Obec Nová Bystrica
Č. 657 , 023 OôNová
Bystrica
OO 314 ~:tt5 .
. '.

DIČ

2020553150

obchodné meno
sídlo

e-mail

jozef. balacin@novabystrica.sk

zastúpený

Jozef Balačin .starosta obce

bankové spojenie
IBAN
(ďalej len ako .Objednávateľ")
Článok II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany uzatvárajú podl'a § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka tento
dodatok k zmluve o manažmente projektu (ďalej len ako" zmluva" ) zo dňa 30.05.2016
(ďalej len "Dodatok"). Týmto dodatkom sa menia a nahrádzajú ustanoveniá zmluvy.
Všetky časti zmluvy neupravné týmto dodatkom, zostávajú platné a účinné v pôvodnom
znení.
(1) Týmto
znením:

doddatkom

sa ruší

pôvodný

čl 2.1. a 2.2 a nahrádza

Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu

sa nasledovným

2.1. Objednávateľ
z Operačného
žiadostí

programu

o NFP zameraná

biologickú
2.2

má zájem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho projektu
Kvalita

úpravu komunálnych

Žiadosť

Životného

na triedený

o fianančný

Prostredia

- výzva

na predkladanie

zber komunálnach

odpadov

a mechanicko

odpadov

príspevok

( ďale len ako" Projekt") .

na financovanie

Projektu

Slovenskú agentúru životného prostredia SAŽP ( ďalej len ako"
ktorá bude o tejto žiadosti ( o jej schválení alebo zamietnutí)

(2) Týmto dodatkom

sa ruší pôvodný

-

bude

podávaná

na

Platobná agentúra ,,) ,

rozhodovať.

čl .4.1.4. , a nahrádza sa nasledovným

znením:

4.1.4 A)

odmenu za spracovanie žiadosti o NFP vo výške 1200,00 EUR, túto časť
Objednávateľ uhradil v rámci prípravy pôvodnej žiadosti.

B)odmenu

za prepracovanie
žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
oNFP podľa bodu 2.1 tohto dodatku vo výške 300,00 EUR bez DPH
Nárok na túto odmenu vzniká po podpise tohto dodatku.

Článok III.
Ostatné ustanovania

1.
2.
3.

4.
5.

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravené Zmluvou, ktoré nie sú v tomto
Dodatku dotknuté, zostávajú aj naďalej platné a účinné v ich pôvodnom znení.
Tento Dodadok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Ak akékoľvek ustanovenie
Dodatku bude neplatné alebo neúčinné, zostávajúce
ustanovenia tohto Dodatku budú naďalej platné a záväzné. Nadpisy jednotlivých článkov
zmluvy majú iba informatívnu povahu.
Tento dodatok je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá so zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise .
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č.1 .kzmluve o manažmente projektu
pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s~ej obsahom," uzatvárajú ju na základe
'
slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.
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