
 

 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku z prostriedkov EÚ 

SKHU/1902/1.1/058 

acronym projektu: Ecoregion SKHU 

Názov projektu:  

Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v 

slovensko-maďarskom pohraničnom regióne 

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Hungary 

 

 

Uzavretá medzi 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu 

konajúce ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (ďalej 

len „Riadiaci orgán“) 

Adresa: 1027 Budapešť, Bem rakpart 47., Maďarsko 

DIČ: 15311344-1-41 

 

na jednej strane, 

a 

Bratislavský samosprávny kraj 

Adresa: 82005 Bratislava, Sabinovská 16 P.O.BOX 106, Slovensko 

DIČ: 2021608369 

Ktorý zastupuje: Juraj Droba, predseda 

konajúci ako Hlavný príjemca 

na druhej strane, 

 

Nasledujúce ustanovenia Zmluvy o poskytnutí príspevku, uzatvorenej na realizáciu vyššie 

uvedeného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko dňa 

17.5.2021 medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami, sa menia takto: 

Predmet zmeny: 
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1. Príloha V (podmienka stanovená pre Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk) k 

Zmluve o poskytnutí príspevku sa upravuje takto: 

“Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk, nepredložil všetky povinné prílohy na zazmluvnenie v 

lehote stanovenej vo Výzve na predkladanie návrhov SKHU/1902 – pred uzavretím Zmluvy o 

poskytnutí príspevku. 

Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk nepredložil právoplatné stavebné povolenie, potrebné na 

realizáciu jeho projektových aktivít. 

Táto zmluva je preto uzatvorená za podmienky, že v prípade, ak Ing. Zoltán Jankó - 

VODNETURY.sk nepredloží právoplatné stavebné povolenie do 31.12.2021, Riadiaci orgán je 

oprávnený čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy vo výške schválenej pre Ing. Zoltáno Jankó - 

VODNETURY.sk za realizáciu jeho projektových aktivít.“ 

Úpravy zmluvy o poskytnutí príspevku nemajú vplyv na hlavný účel projektu, schválený 

Monitorovacím výborom. 

Všetky ustanovenia pôvodnej zmluvy o poskytnutí príspevku, okrem vyššie uvedených, 

zostávajú nezmenené a účinné. Tento dodatok nadobudne platnosť v deň jeho podpísania 

všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku je podpísaný v 

troch origináloch; z ktorých jeden zostáva na LB a dva originály sa musia vrátiť JS. 

 
Miesto a dátum: 

 
 
 

 
Miesto a dátum: 

 
 
 

Hlavný príjemca 
zastúpený 

 
Riadiaci orgán 

zastúpený 

 
 

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

 
 
 

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

Juraj Droba 
predseda 

Nikoletta Horváth 
zástupkyňa vedúceho Riadiaceho orgánu 

 


