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Poskytovatel' podpory Pödohospodárska platobná agentúra
sídlo : Dobroviöova 1,2,815 26 Bratislava l
IÖo::o 194323
§tatutárny orgán : MVDr. Stanislav Grobár, generálny riadite]] PPA
zastúperry 1ng. IJubomírom Partikom
rozpóötová organtzácíazriadená zákonom ó.4'7312003 Z, z,y zlení
neskor§ích predpisov s pösobnost'ou podta zákona é, 54312001 Z, z

(d'alej len,,PPA")

Koneönj, prijímatel' : Miestna aköná skupina Stará Öierna voda
sídlo: Hlavná 29'l ,925 03 Horné Saliby
tÖo qztsal,zz
§tatutárny zástupca,.Ing, Pavol Dobosy - predseda MAS
kontaktné údaj e - teir. l faxl e -maiI: 03 11 8 5 1 922, mas - scv @mas- scv, sk

registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dia 2,1 ,2008

ö. VVS/ 1 -900 190-32181,

(d alej len ,, koneön;i prijímatel"')

öt,.l.
PREDMET DODATKU

l. öl. vlr. - V§eobecné povinnosti koneöného prijímatel'a - ods, l4 sa mení nasledovne:

14. Koneöny prijímatel' sa zavázule v lehote do sietlmych pracovn,ích dní od vzniku Predmetnei

skutoönosti písomne (s preukázaterním doruöením) informovat, ppA o:

4 ,ro*e síclla MAS, len v rámci pösobnosti územia MAS,
b) zmene §tatutámeho orgánu , a pod.,

c) o d,al§ích zmenách, kúré möZe vykonat' len na základe predchádzajúceho písomného súh|asného

stanoviska PPA:
. Aktualizácie, ktorá sa tyka presunu finanön}ch prostriedkov v rámci jednotlivYch oPatrení osi

3 podl,a prílohy ö.5 Finanöny plán implementácie opatrení ílnancovanlch z PRV 2001 - 20],3

a prílohy ö.4 opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013,

implementovanych prostredníctvom osi 4 Leader sa r,ykonávajú PriebeZne na základe

zostatku finanJnych prostriedkov v rámci jednotlivych opatrení osi 3 imPlementovanYch

prostredníctvom osi 4, priöom musí bfi' dodrZaná podmienka - finanÖné presunY v rámci

opatrení osi 3 implementovanych prostredníctvom osi 4 sa möZu vykonat' do 3 1 . máj a 20 1 3,

MAS je povirrná aktualizovat' aj súvisiace öasti, resp, kapitoly v stratégiÍ,



1.

2.
J.

4,

5.

6.

a

a

Aktualizácie, ktorá sa tyka zmety pösobnosti uzemia MAS, napr. vystupenie/vstúpenie obce
z/do MAS. V tomto prípade musia bld őodrZané podmienky kritérií oprávnenosti MAS
(objektívne r.Trberové kritéria) v súlade s podmienkami Usmernenia, kapitoly 3. V}ber
Miestnych akönj,ch skupín, bodu 3.1 kritériá hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja
űzemía, öasti 1 Kritériá oprárnrenosti MAS. Aktualízácia vprípade zmerry pösobnosti uzemia
MAS - vystupenie a následne vstupenie obce do MAS s cieI]om dodr1ania v}berového kdtéria
(poöet obyvatel'ov na území MAS musí bl,t' vy§§í ako l0 000 obyvatelov) sa möZe lrykonat'
jeden krát do roka, a to najskór po dvoch rokoch od podpisu zmlulry, v prípade vstupenia obce

do MAS najskör po dvoch rokoch od podpisu zmlv,ry.

Zmeny t}kajúce sa úötu MAS.
Zriadenie záIoZného práva v prospech tretích osöb vsúlade sUsmernením, kapitolou 13,

Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EU a §tátneho

rozpoötu.
Óal§ie zmeny, ktorj,mi nebudú ovplywnené kritéria na v}ber MAS uvedené v kapitole 3. Vliber
miestnych akön!,ch skupín, bode 3,1 Kritéria hodnotenia Integrovanych stratégií rozvoja
uzemtalvlber MAS, priöom musia bld dodrLané ustanovenia PRV, Usmernenia a Príruöky
a/alebo Dodatkov.

ö1.II.
zÁvBnBöNn usr,q,xovnNn

Tento dodatok sa stáva neoddelitelnou súöast'ou zmluvy ö. 0800008 zo dila24.II.2009.
Ostatné ustanovenia zmlur.y ostávajú nezmenené,
Tento dodatok je ryhotoveny v dvoch r,yhotoveniach, po jednom pre kaZdú zmluvnú stranu.

V prípade sporu sa bude postupovat' podl'a rovnopisu tohto dodatku uloZeného v PPA.

Tento dodatok k zmluve je povinne zverejiovany podl'a § 5a zákota ó. 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,

Zmluvté strany beru na vedomie, Ze v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov od jeho
vzalretía platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Oböianskeho zákonníka, Ze k uzavretiu dodatku
nedo§1o.

Tento dodatok nadobúda platnost' dúom podpisu oboma zmluvn/mi stranami. V zmysle § 47a ods. 1

Oböianskeho zákonníka tento dodatokje úöirrnj,diiom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia.
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MVDr, Stanislav Grobár generálny riaditel'
PPA zastupeny Ing. IJubomírom Parlikom
Pödohospodárska platobná agentúra

Ing. Pavol Dobosy - pred$da MAS
Miestna aköná skupina§ará Öierna voda
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