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CEZ: ÚV SR – 1053/2021 

Dodatok č. 1/2022 

 

 

Dodatok č. 1/2022 

k  Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 

 Slovenskej republiky č. 1053/2021 (ďalej ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VII ods. 5 zmluvy 

(ďalej ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

v mene ktorého koná:  Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:    00 151 513 

 

(ďalej ako „poskytovateľ”) 

 

a 

 

Prijímateľ: Obec Údol   

Sídlo:    Údol 2, 065 45 Údol 

v mene ktorého koná: Ing. Vladimír Kravec, starosta obce 

IČO: 00 330 221 

 

 (ďalej ako „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany dňa 02.12.2021 uzatvorili Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády Slovenskej republiky č. 1053/2021, predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa 

poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) a záväzok 

prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na 

„odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Údol“. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 

04.12.2021. 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. I ods. 2 sa nahrádza novým znením:   

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu  

v sume 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu 

vo výške 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) na kapitálové výdavky                                  

s účelovým určením na „odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Údol“.  
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Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením na vypracovanie projektovej 

dokumentácie, na dodávku a práce súvisiace s realizáciou stabilizačného oporného múra 

pri materskej škole (zemné práce, zhotovenie základu pre oporný múr, zhotovenie 

oporného múra z betónových tvárnic s betónovou výplňou a vystuženého betonárskou 

výstužou, ukončenie múra betónovou strieškou, zhotovenie odvodnenia múru) na 

pozemku parc. č. 311 o výmere 7319 m2, v okrese Stará Ľubovňa, obec: Údol, k.ú. Údol, 

druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom v KN register C na liste 

vlastníctva č. 423, umiestnenie pozemku – pozemok je umiestnený v zastavanom území 

obce a na dodávku a práce súvisiace s rekonštrukciou miestnej príjazdovej komunikácie 

k materskej škole (asfaltový spojovací postrek, vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom) 

na pozemku parc. č. 324 o výmere 173 m2, v okrese Stará Ľubovňa, obec: Údol, k.ú. Údol, 

druh pozemku – ostatná plocha, evidovanom v KN register C na liste vlastníctva č. 625, 

umiestnenie pozemku – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce a na pozemku 

parc. č. 311 o výmere 7319 m2, v okrese Stará Ľubovňa, obec: Údol, k.ú. Údol, druh 

pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom v KN register C na liste vlastníctva 

č. 423, umiestnenie pozemku – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce (ďalej 

ako „stavba“). 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva 

poskytovateľ. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá 

ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov bez 

výhrad podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

.............................................................. 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády 

 Slovenskej republiky 

V Údoli, dňa 

 

Obec Údol 
 

 

 

 

 

........................................................... 

              Ing. Vladimír Kravec 

                     starosta obce 

             

 

    

 

 


