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Národn, projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovan, ch rómskych komunitách
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DoDAToK č. 1
K

zMtUVE o sPotUPRÁct Č.:USVRK-oIP-2o181000768,023

zo dňa 26.02.2018 (ďalej len ,,Zmtuva") uzavretej v zmysle ustanovenia 269 ods. 2
zákona č.sL3lLggLZb. obchodn, zákonník v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,dodatok")

Ministers&o vn tra Slovenskej republiky

sídlo:
zastripené:
tčo:
Dlč:

spojenie:
IBAN:

bankové

Pribinova Z,8L2 72 Bratislava

lng. Ondrej Varačka, generálny tajomník sluŽobného radu
Ministerstva vn tra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva

č. p. : KM-OPS4-2OL8|OOL6O4-L25 zo dňa 30.04.2018

00151866
2O2057L520
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Názov:
Sídlo:

Pribinova 2,812 72 Bratislava

(d'alej len,,MV sR/ÚsVRK")
a

OBEC:

názov:
sídlo:

Rokycany
Rokycany 45,0824t Rokycany

zastripená (meno, priezvisko, titul, funkcia): Ján Kovalik, starosta obce

tčo:
Dlč:

oo3277ot
2O2O548L45

Názov rómskeho osídlenia/osídlenív obci (ak tak, názov existuje):
(d'alej len,,Obec")

(MV SR/ÚSVRK a Obec d'alej spolu len ,,Zmluvné strany")

Tento projekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operaČného
programu [udské zdroje
www.minv,sk
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- - Iade s ustanovením Članku 9, bod 9.]. Zmtuvy dohodli na nasledovnom znení

tohto dodatku:
l. PREDMET DoDATKU

I.t

Ustanovenie článku 3 Doba trvania Zmluvy, bod 3.2 znie nasledovne:

3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu odo dňa nadobudnutia ríčinnostiZmtuvy do 30.09.2019,

alebo do ukončenia realizácie hlavnr ch aktivít Np pvp MRk',

s vr

nimkou nasledovn, ch

ustanovení, ktoré zostávajri platné a ričinnéaj po ukončeníZmluvy:
Čl. 5 bod 5.2 písm. b) Zmluvy a Čl. S Kontrola/audit Zmluvy, kton ch platnosť a ričinnosť
končíuplynutím lehoty uvedenej v čl. 5 bode 5.2 písm. b) Zmluvy;
t'ch ustanovení Zmluvy, ktoré vzhíadom na svoju povahu majri trvať aj po ukončení

a)

b)

Zmluvy.

t.2

Ostatné ustanovenía Zmluvy ostávajri nezmenené v platnosti.
lt. zÁvenečruÉusrRnovenn

2.t

Tento dodatok nadobrjda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnr mi stranami
a riČinnosťvs lade s 47a zákona č.4OlL964 Zb. Občianskeho zákonníka vznení neskorších
predpisov dňom nasledujricim po dnijeho prvého zverejnenia.

2.2

Tento dodatok je vyhotoven, v troch rovnopísoch, pričom po jeho podpísaní dostane obec
jeden rovnopis a dva rovnopisy dostane MV SR/ÚSVRK. V prípade sporu sa bude postupovať
podIa rovnopisu uloženéhona MV SR/ÚSVRK.

2.3

Zmluvné strany, kaŽdá za seba, vyhlasujr], že sitext tohto dodatku riadne a dósledne prečítali,
jeho obsahu a právnym ričinkom z neho vypl,vajricim porozumeli, ich zmluvné prejavy sri
dostatoČne jasné, určitéa zrozumiteíné, podpisujrice osoby sti oprávnené k podpisu tohto
dodatku a na znak srihlasu ho podpísali.

V Bratistave, dňa:.....
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Rokyca ny

Za MV sR/ÚsVRK

d ňa :..

Í..q..[i.[r. ?fr 1$

Za Obec:

In8.0ndrej Varačka
generálny tajomry

Ján Kovalik
sta rosta obce

bného ri rad u
lj republiky

M in iste rstva

(Pečiatka

(Pečiatka)
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UkonČenie realizácie hlavn ch aktivít Projektu v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku oPLZNP-P05-20I7-7, záznam č.: 0006619/2017, sEP-lMRK4-2o L7 loo72gg zo dňa 24.o8.2078
Tento projekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
operačného
prog amu lludské zdroje
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