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MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 

sídlo: Oobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
poštová adresa : Prievozská 2/8, 825 2S Bratislava 

DODATOK Č. 2/DZ221101205010102 (ĎALEJ LEN "DODATOK") 
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČíSLO Z2211012050101 (ĎALEJ LEN "ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP") 
UZAVRETÝ MEDZI: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov 

sídlo 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 21B, 825 25 Bratislava 

IČO 

DIČ 

konajúci 

Slovenská republika 

00156621 

2021291382 

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(ďalej len "Poskytovatel"') 

1.2. Prijímateľ 

názov 

sídlo 

konajúci 

IČO 

DIČ 

banka 

Mesto Trenčín 

Mierové námestie 2,911 64 Trenčín 

Slovenská republika 

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

00312037 

2021079995 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

predfinancovanie a refundácia: 0275624453/0900 

(ďalej len "Prij ímatel"') 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia stavebných prác, zmena termínu 
ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v 
znení Dodatku č. 1 - Predmet podpory NFP. 



2.2. Dodatkom Č. 2 sa mení bod 2.4, čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy 
v znení Dodatku Č. 1 nasledovným spôsobom: 

,,2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 
najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. decembra 2011. Ak 
pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 
úkon/skutočnosť: "Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu", na základe 
dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie 
aktivít Projektu. 

2.3. Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa v znení Dodatku Č. 1 
ruší a nahrádza sa Prílohou Č. 1 k Dodatku Č . 2 - Príloha Č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP 
v znení Dodatku Č. 1 - Predmet podpory NFP. 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho 
uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
Poskytovateľ om. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 
l rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo 

Z2211012050101. 

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu 
vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

~---

28 -04- 2011 
Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ....................................... . 

/ 
• I podpis anonymizolJCln~í 

Podpls: .................... ...... ... ....... .. . 

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Za Prijímateľa v .. I.~~.~r~~ ................ , dňa: ..... ~~: .. ~~: .. ~~.~~ .................. . 
p0dpis anonym izovaný 

Podpis: ... ~ -
Mgr. Richard Rybníček, 

Prílohy: 

Príloha č.1 k Dodatku č.2 - Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.1 
Predmet podpory NFP 
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Príloha č.l k Dodatku č.2 - Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.l 
Predmet podpory NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu 

Kód ITMS 

Operačný program 

Spolufinancovaný z 

Prioritná os 

Opatrenie 

Prioritná téma 

75 - Vzdelávacia infraštruktúra 

Hospodárska činnosť 

18 - Školstvo 

2. Miesto realizácie Projekt 

NUTSII 

NUTSIII 

Okres 

Obec 

Ulica 

Číslo 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 

Špecifický der projektu 1 

Špecifický der projektu 2 

Špecifický deľ projektu 3 

Špecifický deľ projektu 4 

Rekonštrukcia ZŠ u I. Vel'komoravská 12 

22110120501 

Regionálny operačný program 

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

1 Infraštruktúra vzdelávania 

1,1 Infraštruktúra vzdelávania 

Forma financovania 

100 01 - nenávratná pomoc 

Územná oblasť 

100 01 - mestská 

U 1 

SK02 Západné Slovensko 

SK022 Trenčiansky kraj 

Trenčín 

Trenčín 

Vel'komoravská 

12 

Zvýšenie kvality podmienok pre vzdelávanie žiakov ako i podmienok pre 
vyučovanie učitel'ov ZŠ ul. Vel'komoravská prostredníctvom jej rekonštrukcie 
a modernízácie, 
Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu 
pre vyučujúcich i žiakov základnej školy prostredníctvom rekonštrukcie bloku A -
telocvične 

Zlepšenie podmienok vzdelávania pre vyučujúcich i žiakov základnej školy 
prostredníctvom rekonštrukcie bloku B - stare' školske' budov 
Zlepšenie podmienok vzdelávania pre vyučujúcich i žiakov základnej školy 
prostredníctvom rekonštrukcie bloku C - nove' školske' budov 
Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu 
pre vyučujúcich i žiakov ZŠ prostredníctvom rekonštrukcie bloku O - družiny, 
'edálne a kuch ne 

1 tabuľku je možné uviesť viackrát v príp ade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná Východisková Rok 
Plánovaná 

Rok 
jednotka hodnota hodnota 

.><: o celková plocha technicky zhodnotených objektov m2 O 2009 4943,50 2011 
-o 
Q) 

počet technicky zhodnotených objektov počet O 2009 4 2011 cn 
->. 
> 

maximálny počet používatel'ov (kapacita) počet 1400 2009 1400 2011 (osôb) 
počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) 
služieb poskytnutých v podporenom zariadení počet O 2009 10 2016 

-o celkom ro 
cl. o počet používatel'ov nových alebo inovovaných -o počet O 2009 1200 2016 

služieb 
počet žiakov základných škôl využívajúcich nové 

počet O 2009 800 2016 
alebo inovované služby 

Meratel'né ukazovatele pre horizontálne priority 

Typ Názov indikátora Merná Východisková 
Rok 

Plánovaná 
Rok jednotka hodnota hodnota 

počet zariadeni, v ktorom je prostredníctvom 
-o realizácie projektu podporený rozvoj informačnej počet O 2009 1 2016 ro 
cl. 
o spoločnosti -o 

hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady EUR O 2009 738409,96 2016 sa dotýkajÚ rozvoja informačnej spoločnosti 

Typ Názov indikátora Merná Východisková Rok 
Plánovaná 

Rok 
jednotka hodnota hodnota 

zníženie energetickej náročnosti budov % O 2009 39,55 2011 
-'" o využívaných podporeným zaríadením kWh/m2 O 2009 249,295 2011 -o 
Q) 

cn 
->. 

zateplená plocha m2 O 2009 3285 2011 > 

zvýšený ínštalovaný výkon zariadenia 
MW O 2009 1,21 1 2011 zodpovedajúci obnovitel'ným zdrojom energie 

-o 
ro 
cl. ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok O 2009 1215 201 6 o -o 

Typ Názov indíkátora 
Merná Východisková 

Rok 
Plánovaná 

Rok jednotka hodnota hodnota 
počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú 

počet O 2009 1 2011 .><: cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí o 
-o 
Q) hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky cn EUR O 2009 738409,96 2011 ->. rovnosti príležitostí > 

počet debaríerizovaných zariadení počet O 2009 1 2011 
hodnota projektu zameraného na debarierizáciu EUR O 2009 738409,96 2011 
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5 Z' oo avazny cas o vý rámec realizácie Projektu 2 

Názov aktivity 3 

A 1 Rekonštrukcia ZŠ ul. V el'komoravská 12 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 12/2011 

6. Rozpočet pro jektu 

Akti Oprávnené výdavky 
Neoprávnené Celkové výdavky 

Skupina výdavkov 
výdavky projektu 

vita 

Hlavné aktivi ty EUR 738409,96 0,00 738409,96 

A 1 Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľk 
EUR 738409,96 0,00 738409,96 717002 

omoravská 12 
EUR 738409,96 0,00 738409,96 L Stavba 

Podporné akti vity EUR 0,00 0,00 0,00 

Celkovo EUR 738409,96 0,00 738409,96 

Záväzná poznámka pre pr ijímateľa : 
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímatel'a/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 

ov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste). uvedenej kategorizácie kód 

2 niektoré z hlavných al 
3 schválený výstup proj 

ebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 
ektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít 
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