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CEZH RANI ČNEJ
SPOLUPRÁCE
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EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATOK č. 2012/0077-1
K ZMLUVE 0 POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi
1.1. Správcom
názov:
Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo:
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO:
36126624
DIČ:
2021613275
konajúci:
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka:
Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:
7000208989/8180
(ďalej len „Správca “)

1.2. Príjemcom (Žiadateľom)
názov:
Mesto Trenčianske Teplice
sídlo:
M.R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice, 914 51, Slovenská republika
konajúci:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
IČO:
00312088
DIČ:
2021080050
banka:
Primá banka Slovensko a.s.
číslo účtu a kód banky
refundácie:
0643676004/5600

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Príjemca žiada o zmenu posledného termínu predloženia
Záverečnej správy mikroprojektu a zmenu posledného možného termínu úhrady oprávnených výdavkov
mikroprojektu sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2012/0077-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa
menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1
1. V Zmluve sa menia body 3.6. a 3.7. nasledovne:
3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:
Dátum vzniku oprávnených výdavkov

19.10.2011

Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu

31.07.2012

Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov 14.09.2012
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia 31.12.2012
realizácie aktivít mikroprojektu

3.7. Príjemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 45 kalendárnych dní od
Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do
termínu:
Popisované obdobie

Posledný termín predloženia Záverečnej správy
14.09.2012

01.01.2012-31.07.2012

Článok 2
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú
naďalej v platnosti a účinnosti.
Článok 3
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011
v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto
dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo
zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Príjemca 1 rovnopis a
3 rovnopisy dostane Správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu
ho podpísali.
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19 SEP 2012
Za Správcu v Trenčíne^ýdňa
Podpis:.......................: iJ . .............. / ;
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK
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Za Príjemcu v ..

..-.. JS .p .({$?.% $ ňa

Podpis: ..Vw^.....J.r..;..77TT.>w
PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta Trenčianske Teplice
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