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DODATOK Č. DOD/Ol-2012//028/2011-IZ-5.0N
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS

27120130454
zo dňa 20.09.2011

ČíSLO ZMLUVY: 028/2011-IZ-5.0N

ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovatel' nenávratného finančného príspevku:
názov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
sídlo Špitálska 4-6, Bratislava 816 43

Slovenská republika
OO 681 156
SK 2020796338
JUDr. Ján Richter
minister PSVR SR

IČO
DIČ
konajúci

v zastúpení
názov
sídlo

IČO
DIČ
konajúci

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6, Bratislava 81455
Slovenská republika
30854687
2021846299
Mgr. Darina Košutová
generálna riaditeľka FSR

Splnomocnenia o delegovaní právomoci riadiaceho orgánu zo dňana základe
2.11.2007.

(ďalej len .Poskytovateľ")

a

Prijímatel' nenávratného finančného príspevku:
názov Obec Čaňa
sídlo 044 14 Osloboditeľov 22

Slovenská republika
zapísaný v
konajúci
IČO
DIČ

Michal Rečka, starosta obce
00324060
2021235887

(ďalej len .Prijímateľ")

I ~- -/- ~. -~
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Zmluvné strany V súlade s Článkom 8. ods. 1.Všeobecných zmluvných podmienok
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "Zmluva")
k projektu s kódom ITMS 27120130454, zo dňa 20.09.2011,

uzatvárajú k Zmluve
tento Dodatok číslo DOD/Ol-2012//028/2011-IZ-5.0N

Článok l.

DopÍňa sa článok 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY tak, že sa vkladá nový bod 5.37. Zmluvy v
nasledovnom znení::
Prijímateľ v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon
o ochrane osobných údajov"), svojim podpisom tejto Zmluvy slobodne a vážne udeľuje
Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb,
poskytnutých Prijímateľovi pri realizácií aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy. Tento súhlas
Prijímateľ dáva Poskytovateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia aktivít Projektu podľa
tejto Zmluvy, ako aj na účely hodnotenia Operačného programu. Prijímateľ súhlasí s tým, aby
za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané,
spracúvané, poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Poskytovateľ berie na
vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

- Prijímateľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, aby
dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade s § 7 zákona o ochrane osobných údajov.

DopÍňa sa článok 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY tak, že sa vkladá nový bod 5.38. Zmluvy v
nasledovnom znení::
Prijímateľ týmto dáva poskytovateľovi súhlas na zverejnenie mien fyzických a právnických
osôb, ktoré boli právoplatné odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov
EÚ, spolu s názvom projektu a výškou príspevku.

Článok II.

Mení sa príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NPP - Predmet podpory NFP v bode 7 Rozpočet
projektu nasledovne:

7. Rozpočet projektu

Opravnené Neoprávnené Celkové výdavkySkupina výdavkov výdavky výdavky Názov aktivity
(v El)R) (v EtJR) projektu ('v EUR)

Skupina výdavkov 1-Osobné náklady 89520,00 0,00 89520,00 Aktivity zamerané na
(6t0620) podporu komunitnej práce

a na vyvolanie
a podporovanie zmeny
v rámci miestnych
spoločenstiev
a senzibilizačné aktivity

Skupina Výdavkov 2-Poštové služby a tel. 3120,00 0,00 3120,00 Aktivity zamerané na
služby (632003) podporu komunitnej práce

a na vyvolanie
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a podporovanie zmeny
v rámci miestnych
spoločenstiev
a senzibilizačné aktivity

Skupina výdavkov 3-Tuzemské oestovné 1593,12 0,00 1593,12 Aktivity zamerané na
náhrady (631001) podporu komunitnej práce

a na vyvolanie
a podporovanie zmeny
v rámci miestnych
spoločenstiev
a senzibilizačné aktivity

Skupina výdavkov 4-610620 Osobné 2400,00 0,00 2400,00 Riadenie projektu
náld~y
Skupina výdavkov 5-Všeobecný materiál 107,00 0,00 107,00 Riadenie projektu
(6330(}&)
Skupina výdavkov 6-Výdavky na 360,00 0,00 360,00 Publicita a informovanosť
informovanie a oublicítl;l 1637oo3c)

CI;LKQVO 97100,12 0,00 97100,12

Článok III.

Zmluvné strany sa v súlade s ust. Článku 4. bod 4.3 dohodli, že ich vzájomná komunikácia
súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo
faxom, a to v prípadoch uvedených v Článku 8. bod 7. VZP.
V rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu
a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať vzájomne
tieto svoje emailové adresy, resp. faxové čísla:

Poskytovateľ: emailováadresa:zmluva@fsr.gov.sk

Prijímateľ: emailováadresa:obeccana@centrum.sk

Článok IV.

1. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve je Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
- Predmet podpory NFP.

2. Tento Dodatok k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ostatné, týmto Dodatkom k Zmluve nedotknuté ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP,

vrátane jej príloh, zostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane

prijímateľ a tri poskytovateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve riadne a dôkladne prečítali,

porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Zmluve
zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle
zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prostú akýchkoľvek omylov,
súhlasia s jeho obsahom, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

6. Prijímateľ je povinný zverejniť Dodatok k Zmluve na svojom webovom sídle alebo
v obchodnom vestníku.
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7. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého
návrhu na uzavretie dodatku k Zmluve Poskytovateľovi a účinnosť deň nasledujúci po dni
jeho zverejnenia Poskytovateľom.

V Bratislave, dňa o 6 -06- 2012 V Čani, dňa / l' .",,-
~V 'Ib ' 4:J /~

Mgr.D na Košutová
generá na riaditeľka

Fond sociálneho rozvoja
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