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K zMLuvE o posKyTNuTí NENÁvRATNÉ,Ho rnIANöNIí.Ho pnispnvru' ' Ö.]0800008 :,'

ZMLUVNE STRANY

Poskytovatel'podpory: Pödohospodárskaplatobnáagentúra
sídlo: Dobroviéova12,815 26 Bratislava 1

tÖo::o 794323
§tafutárny orgán : Ing. Vadim Haraj, generálny riaditeli
rozpoötová organizáciazriadená zákonom ó.47312003 Z. z.v znení
neskor§ích predpisov s pösobnostbu podl'a zákona ó.54312007 Z. z.
(dalej len,,PPA')

Koneönf prijímatel' : Miestna aköná skupina Stará Cierna voda
sídlo: Hlavná 297,925 03 Horné Saliby
lÓo: +ztsetzz
§tatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy - predseda MAS
kontaktné údaj e - tel. l fax/ e-mail: 03 1 7 8 5 l 922, mas-scv@mas-scv. sk
registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dfia 2.7.2008
ö, VVS/I-900190-32181

(d'alej len .. koneönlf prijímatel"')

CL.I.
PREDMETDODATKU

t. Öl. VIII. §peciíické povinnosti koneöného prijímatel'a - ods. 1l sa mení nasledovne :

ll. MAS sa zav'ázuje vrámci vllziev na implementáciu stratégie aktualizovat' opatrenia osi 3 vsúlade
s kapitolou 12. Vykonávanie zmien platného Usmernenia. MAS sa zavázuje zverejnit prvri V;fzvu na
implementáciu stratégie do 20-tich pracovnjch dní odo dóa podpísania zmluvy a zabezpeéit príjem ZoNFP
(projektov) koneöného prijímatel'a - predkladatel'a projektu do §tyroch mesiacov odo dia vyhlásenia Vlzvy
na implementáciu stratégie.Y!,zvy v rámci implementácie stratégie musia byt zverejnené minimálne jeden
kíát do roka stym, ie nosledná vízva bude zvereinená do 3l. máia 2013. Vrámci vyzvy na
implementáciu stratégie pre príslu§né opatrenie osi 3 Programu rozvojavidieka SR 2007 -20l3je MAS
oprá'tnená vyhlásif v'_fzvu na implementáciu stratégie len na niektoré öinnosti v rámci príslu§ného opatrenia
osi 3 za podmienky, Ze poöas implementácie stratégie musí byt' na kaZdú öinnosf, ktoráje uvedená v stratégii
v rámci príslu§ného opatrenia, vyhlásená minimálne jednavyma.



Z. Öl,, X. Vyhlásenia zmluvnfch strán - dopíia sa odsek 9

9. Koneön;i prijímatel' berie na vedomie, Ze PPA je oprávnená skontrolovaf údaje uvedené v ZoP a1 na
základ,e údajov alebo obchodn}ch dokumentov, ktoré majú tretie strany (öl. 26 ods. l písm, a) nariadenia
Komisie (EU) ö. 65120ll)

CL.II.
zÁvnnnÖNB usraNovnNIl

l. Tento dodatok sa stáva neoddelitel'nou súéastou zmluly ö. 0800008 zo día24.11.2009.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotoven;í v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kaZdú zmluvnú stranu.

V prípade sporu sa bude postupovat' podta rovnopisu tohto dodatku uloZeného v PPA.
4, Tento dodatok k zmluve je povinne zverejiovarrlf podl'a § 5a zákonaé,21112000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekton_ich zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskor§ích predpisov.

5. Zmhxné strany berú na vedomie, Ze v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov od jeho
uzavretia platí vzmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Oböianskeho zákonníka, 2e kuzavretiu dodatku
nedo§lo.

6. Tento dodatok nadobúda platnost' díom podpisu oboma zmluvnfmi stranami. V zmysle § 47a ods, 1

Oböianskeho zákonníka tento dodatokje úöinni diom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia.

ZaPP A dia ................ Za koneöného prij ímatel'a dia ...................

Ing. Vadim Haraj - generálny riaditel]
Pódohospodárska platobná agentúra

Ing. Pavol Dobosy - predseda MAS
Miestna aköná skupina Stará Öierna voda


