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K ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

C. 0800008

ZMLUVNE STRANY

Poskytovate|'podpory: Pödohospodárskaplatobnáagentúra
sídlo : Dobroviöova 12, 815 26 Bratislava 1

rÖo : go 194323
§tatutárny orgán : Ing. Vadim Haraj, generálny riaditel'
rozpoötová organizácia zriadená zákonom ó. 41312003 Z. z. v zneni
neskor§ích predpisov s pósobrrost'ou podl'a zákona é. 54312001 Z. z

(d'alej len,,PPA")

Koneöny prijímatel' : Miestna aköná skupina Stará Cierna voda
sídlo: Hlal,ná 291,925 03 Homé Saliby
IÖo,. 42156122
§tatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy predsecla MAS
kontaktné údaje - tel./íhx/e-rriai1: 03 1785l922. rrias-scv(rrtnas-scl,.sk
registrácia vykonarrá Ministerstvonr vnútra diia 2.1 .2008 ö. VVS/l -900i90-32181

(d'alej len .. koneóny pri.jímatel"')

CL.I.
PREDMET DODATKU

l, Öl. VIl. -V§eobecné povinnosti koneöného pri.jímatel'a - ods. l4 sa nleni nasleclovne:

14. Koneöny prijímatel' sa zavázuje 1, |ehote do siedmvch pracovnych dni od vznilru predmetnei
skutoönosti písomne (s rrreukázatel'ním doruöením) infor ppA o:

a) zmene sídla MAS" len v rátnci pösobnosti írzenlia MAS.
b) ztl-rene §tatutárneho orgátru , a pod..
c) o d'al§ích zmenách, ktoré rnöie vvkonat'Ien na zálil:rdc predchádza.iúceho písomného súIhlasného
stanoviska PPA:

. Aktualizácie. ktorá sa tyka presulltl linanörlyclr prostrieclkov v rlitllci .iednotlir,,vch opatreni osi
3podl'a Prílohyö5Finanörlypláninlplcrrrclltácieopatíellí tltlallcol,anychzPRV2007 2013
a Prílohy ö.z1 Opatrcnia osi 3 a osi :1 ProgralltLt rozr,o.ja r iclieka SI{ 2007 20l3.
implernentovanyclr prclstredníctvonl osi ,l Leaclcr sa móZe vyl<orlat' len jeclerr kl-át poöas rokov
2001 2013 a to najskór po jednom roku od poclpisu zmluvv, MAS.ie povinná aktualizovat'
aj súvisiace öasti, resp. kapitoly v stratégii.

o Aktualizácie, ktorá sa tika zneny pósobnosti úzerrlia IvAs. napr. l,,ystúpenieivstílpenie obce
zido MAS. V tomto prípade rnr-rsia b1,,t' clodrZarré ;lodmienk1, kritérií oprávnenosti MAS
(objektívne v}berové kritéria) v sirlade s podnlienkarni Usrrtenlenia, kapitoly 3. Vyber



Miestnyclr akönjrch skupín, bodu 3.1 Kritériá hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoJa

,Jzemíi, öasti 1 Kritériá Óprávnenosti MAS. Aktualizácia v prípade zmeíly pösobnosti Űzemia

MAS _ vystúpenie a následne vstúpenie obce do MAS s ciel'om dodrZania v}berového kritéria

(poöet obyvaiel'ov na úrzemí MAS musí by,t vy§§í ako 10 000 obyvatel'ov) sa mÖZe vYkonat'

;"a." nai do roka, a to naiskör po dvoch rokoch od podpisu zmluvy, v prípade vstúpenia obce

do MAS najskór po dvoch rokoch od podpisu zmluvy,

o Zmeny tykaiúce sa úötu MAS.
. Zriadenl,e zá7oaného práva vprospech tretích osöb vsúlade sUsmernením, kaPitolou 13,

ochrana majetku na'dobudnuiého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov Eu a §tátneho

rozpoötu.
öul§i. ,-",-,y, ktorymi nebudú or,pllvnené kritéria na v}ber MAS uvedené v kapitole 3. V}ber

miestnych ute.ry..t skupín, uoae s.l Kritéria hodnotenia Integrovanych stratégií rozvoja

územia/v}ber MAS, p.i8o- musia by' dodrZané ustanovenia PRV, Usmernenia a Príruöky

a/alebo Dodatkov.
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öt,tt.
zÁvpnBÖNB usraNovnNtl

Tento dodatok sa stáva neoddelite]'norr súöaslou znrluvy ö. 0800008 zo dia 24,11,2009,

Ostatné ustanovenia znrluvy ostávajú nezmenené.

J,ento dodatok je r,yhotóveny v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kaZdír zrnluvnú stranu,

V prípade Sporu Sa bude postupovat'podl'a rovnopisu tohto dodatku uloZeného v PPA,

Tento dodatok k ztnluve je pol,inne zverejiovany podl'a § 5a zákona é, 21112000 Z, z, o slobodnom

prístupe k informáciánr u o )lr-r.,-," a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode intbrmáciÍ) v znení

neskor§ícli predpisov.

Zniiuvné strarry vyslovne sithlasia so zverejneníl1l tohto ciodaiku k zmiuve vjeho Pirrorrr rozsaiiu

,rátane príloh v centrálnom registri zrnlúv vederronr na Úrade vlády SR. Zverejnenie dodatku k zrnluve

riie je poru§errím alebo olrrozenín obchodného ta.lonrstla,

Znlluvné strany berú na vedonrie. 2e v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov od jeho

uzavretia platí vzmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Oböianskeho zákoruríka, Ze kuzavretiu dodatku

nedo§lo.

Tento dodatok nadobírda platnost' clriom podpisu oboma zmluvnymi stranami. V zrnYsle § 47a ods, 1

oböianskeho zákorrníka tento doclatok je úöinrry driom nasledujÍrcim po dni jeho zverejnenia.
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Miostna akéná skupina Slará Öierna voca
Á'-Lácat nction Cioup Stará e ierna vo,Ja

s A -- 925 03 Horné sallby, ,ilavno l97- i; tÖo:42156122,DlC:2022l1u1/3

lrrg. Pavo1 Dobosy predsecla MAS
\,1iesttla aköná skupina Starii Öienra vc,da
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