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Zmluvné strany

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 1 5 Bratislava 212

IČO: 00 686 832

Zastúpený: Ing. Richard Sulík, minister hospodárstva

Bankové spojenie: Štátna pokiadnica

Číslo účtu: 7000061569

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0006 1569

(d‘alej ako „Poskytovatel“)

a

Či.i.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

V Čl. I. Predmet Zmluvy sa menia body 1 a 2 a nahrádzajú sa nasledovným znením:

1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie pomoci de minimis, podl‘a nariadenia Komisie (EÚ)
Č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc
de minimis (Uradný vestník Európskej únie Č. L 352/1 z 24. decembra 2013) formou dotácie

Dodatok Č. 1

k Zmluve o poskytnutí dotácie Č. 39/2020-2060-4210-46 uzatvorenej dňa 19. 03. 2020
(d‘alej len „Zmluva“)

(d‘alej len „Dodatok Č. 1“)

Či. I.

Názov: Obec Lozorno

Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO: 00304905

Zastúpený: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

Bankové spojenie: Prima Banka

Číslo účtu~ 3203744011/5600

IBAN SK6O 5600 0000 0032 0374 4011

(d‘alej len,, ríjemca“)



reg. Č. 27l/2O20-2O60-3230-4~,‘

na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v zmysle
~ 8b ods. 3 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií,
v celkovej výške 4 875,46 eur
(slovom: štyritisícosemstosedemdesiatpäť eur a štyridsaťšest‘ centov),
na financovanie projektu príjemcu (d‘alej tiež „projekt“).

2. Príjemca sa zaväzuje spolufinancovať realizáciu projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 %
zo všetkých oprávnených výdavkov.

Či. iii.

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2 Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnost‘ dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 oboma zmluvnými
stranami a účinnost‘ dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumitel‘ným a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vůle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spósobiť jeho neplatnost‘, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Poskytovateľa: Za Príjemcu:

V Bratislave dňa ~! í~, ~ V Lozorne dňa 04.11.2020

Ing. Richard Sulík Mgr. Ľuboš Tvrdoň
minister hospodárstva SR Starosta obce Lozorno
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