
D O D A T O K  č. 1 

k ZMLUVE č. 146656 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
zo dňa 03.09.2020 (ďalej len „Zmluva“) na projekt: 

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 
(ďalej len „dodatok“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

2. Príjemca dotácie: Obec Rakytník 

 
Sídlo: Rakytník 15, 980 21  Rakytník,  

okres Rimavská Sobota 

 IČO: 00649970 

  Štatutárny zástupca: Ján Rencsok, starosta obce 

  Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:  SK95 0200 0000 0042 7705 7358 

 SWIFT: SUBASKBX 

  
(ďalej len „príjemca dotácie“) 
 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava  

 IČO: 30 796 491  

 DIČ: 2021925774 

 Štatutárny zástupca: Mgr. Timea Sujová, riaditeľ  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

 (ďalej len „fond“)  

   

a 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.09.2020 Zmluvu č. 146656 08U02 o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „Zmluva“), názov projektu: Zníženie 
energetickej náročnosti obecného úradu. 

 

Článok III. 
Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII. bod 2. Zmluvy 
a za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene  
v ustanoveniach Zmluvy. 

2. Znenie Článku IV. bod 1. písm. a) Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
 
„a) Účel dotácie (názov projektu):                             Zníženie energetickej náročnosti   
                                                                                  obecného úradu     
Miesto realizácie projektu:                                        Rakytník 
Okres:                                                                       Rimavská Sobota  

                                                   

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav 
a udržiavacích prác č.:                                             R2019/001643 

Zo dňa:                                                                     23.12.2019 

Vydané: (kým)                                                          Obec Bátka 

   

Vyjadrenie k zmene projektu č.:                               R2019/001643 

Zo dňa:                                                                     04.11.2020 

Vydané: (kým)                                                          Obec Bátka“ 

 

3. Znenie Článku IV. bod 3. Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:  
 
„3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 1.1.2020 do 30.11.2020: 
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na zníženie energetickej náročnosti 
obecného úradu na LV č.447, parc.č.:156/2, súp.č.:15. 

 V rámci projektu za zrealizujú nasledujúce práce: 

 Montáž lešenia. 

 Výmena výplní otvorov, 9 ks okien a 2 ks dverí. 

 Montáž kontaktného zatepľovacieho systému hr. 160 mm, minerálne riešenie. 

 Montáž odkvapového systému. 

 Montáž voľnej kladenej tepelnej izolácie stropov z minerálnych vĺn hr. 2x150 mm. 

 Montáž ústredného kúrenia vrátane 15 ks vykurovacích telies a tepelného čerpadla: 
Vnútorná jednotka VWL127/5 IS – Vonkajšia jednotka VWL105/5AS+regulácia 

 
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy). 
 
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa oznámenia uvedeného v Článku IV. bod 1. písm.a) 
zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy). 
 
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, 
ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 1.1.2020 do 30.11.2020, financovanie 
ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané                                    
aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy. 
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4. Znenie Článku IV. bod 4., Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:  
 

„4. Dodávateľ(lia) projektu: 
 
    Obchodné meno dodávateľa :                banet s. r. o. 
    Sídlo:                                                      Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh 
    IČO:                                                        47 158 972 
    Registrácia:                                            v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
    Oddiel: Sro                                             Vložka č.: 24209/S 
    Zmluva o dielo č.:                                   01/2020 
    Zo dňa:                                                   17.03.2020 
    Dodatok č.:                                             1 
    Zo dňa:                                                   20.04.2020  
    Dodatok č.:                                             2 
    Zo dňa:                                                   03.11.2020“ 

5. Dodatkom sa ruší Príloha č. 1 zmluvy „Rozpočet projektu“ a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá 
sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny. 

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa               
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: 
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu, 

 
 
V Rakytníku, dňa         V Bratislave, dňa  
 

  

Obec Rakytník 
v zastúpení Ján Rencsok 

starosta obce 

Environmentálny fond  
v zastúpení Mgr. Timea Sujová 

riaditeľ 


























