
DODATOKČ.2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁ VRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY: 023/1.2 MP/2009

(ďalej len "dodatok")

NÁZOV PROJEKTU:
"SKK a COV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

KÓDITMS:

24110110029

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona Č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel'
názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava

Slovenská republika

IČO

DIČ

42181810

2023106679

Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SRkonajúci

(ďalej Jen .Poskytovateľ")

1.2. Prijímatel'

názov : Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

: Pri Váhu 6,03406 Ružomberok

Slovenská republika

: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka

číslo I0545/L

: JUDr. Juraj Čech, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Milan Mojš, prokurista

: 36672271

: 2022239043

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČO

DIČ
banka : Prima banka Slovensko, a.s.



číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: I a)

b)

predfinancovanier' a)

b)

refundáciar' a)

(ďalej len .Prijímateľ' a spolu s "Poskytovateľom" ako "ZIriluvné strany")

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto dodatkuje zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu.

2.2. V Zmluve, v článku 3 Výdavky projektu a NFP, sa celé znenie bodu 3.1. nahrádza
nasledovným znením:

Poskytovateľ a Prijímate!' sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
predstavuje 7036558,55 EUR (slovom sedem miliónov trtdsatšesttlsic
paťstopäťdesiatosem celých paťdesiatpäť stotín eur),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
6616 476,01 EUR (slovom šesť miliónov šesťstošestnásťttslc štyrlstosedemdesiatšesť
celých jedna stotina eur),

c) Poskytovateľ poskytne Prijimateľovi nenávratny finančný prispevok do výšky
6285652,21 EUR (slovom šesť miliónov dvestoosemdesiatpättisic
šesťstopäťdesiatdva celých dvadsaťjeden stotín eur), čo predstavuje 95 %
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode
3.1. pism. b) tohto článku Zmluvy.

d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom päť
percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivit Projektu uvedených
v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje
financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnenych výdavkov Projektu.
vrátane výdavkov neoprávnenych na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku vypočtu finančnej medzery.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú
nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je aktualizovaná Príloha Č. 2 - Predmet podpory NFP.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

I Ak 58 nehodl, prečiarknite
2 Ak sa nehodl, prečiarknite
J Ak 58 nehodí, prečiarkmte
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3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1)
rovnopis a tri (3) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne jasné, určité a zrozumitcl'né. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovate1'a v Bratislave, dňa: 1 S.HB. 2013

Podpis:

Ing. Peter Žig~
minister životného prostredia SR

t."sKÁ . POLOti'lOSt
UZOMBEROK, » 5.

RuiOlllberok
(3)

Podpis:

Ing. Milan Mojš
prokurista

Prílohy:

Príloha Č. 2 - Predmet podpory NFP
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Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1 V· b
'" f

p "ktseo ecn IO ormacre o rOJe e
N~ov Projektu SKK a GOV liptovská Lúžna, Uptovska osada a liplOVSlté Revúce
K6dITMS 24110110029

. program ŽiVOlllé prostredie
SooIufinancovéW\ý z Kohézny fond (KFI a Slamy rQ2DOČet(SR)

I Pnontnáos 1 . INTEGROVANA OCHRANA ARAClONALNE VYUZiVANIE VOD
Opa!Ienle 1.2"ODVADZANIE AGISTENIE KOMUNALNYCH ODPA.DOVYGH VOD V ZMYSLE

ZÁvÁ1.Kov SR VOČI EÚ

Priontná éma Podiel POontnej témy z celkových vjdavkov Forma filléVlCOvania.proiektu (%)

HT46" SPracovéW\ie vody (odpadová vodal 100% SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodärska činnos!' podiel hospodárskej čiMOSti z celkoyYch ÚZerMá oblastvýda'ii(ov Projektu (%1

EA09 - Zber, ostenie a rozvod vody 100% Ulas - Vldiecl<e oblasti (Iné ako hof"sité
ostrovné alebo nedko a vefmi nea o

osidlené oblasti)

2 M' t rá" P 'ktles o rea lZ cle rOJe u
NUTSII Stredné Slovensko
NUTSIII .Zilinskisamosprávny kral
Okres Ružomberok
Obec liptovská Lúžna, liptovská Osada
Ulica -
Císlo -

3, Ciele Projektu
CieT projektu Zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd z celej aglomerácie

Liptovská Lúžna a napoJenie 2 906 obyvatetov na verejOú kanalizáciu.
Specifický cier projektu 1 Vybudovanie 21 km stokovej kanalizácie a 1 221 pripojok v obci liptovská Lúžna a v časti

obce Liptovská Osada.
Specifický cier projektu 2 Vybudovanie novej mechanlcko·blologickej GOV o kapacite 3 700 EO.

4M tr, k tiP "ktera en u azova e e rOle u
Typ Názov indikátora Merná Východisková Rok Plánovaná Rokjednotka hodnota hodnota

Dlžka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez km O 2008 22 2013
kanaliZačných prljX)Jokl

~
Po6et novovybudovaných I zrekonštruovaných ks O 2008 1 2013
ČOV

.~ --- -- --- --- ---> --- -- --- -- ---
Počet ekvivalentnych obyvateľov napojených na počet O 2008 2906 2014
novovybudovanú kanalizačnú set
počet ekvivalentných obyvateľov napojených na počet O 2008 2906 2014

l novovybudovanú I zrekonštruovanú tov
počet vyn~ených aglomerácii v súlade so počet O 2008 1 20148 smernICOU Rady 91ľl71IEHS
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M t r é k tiP . kt kh tál itáera en u azova e e roje u s re evanciou onzon nym prior m
Typ Nazov Indikátora Memä Východisková Rok Plánovaná Rokjednotka hodnota hodnota

Horizontálna priorita informačná spoločnost'
Horizonlälna prionta trvalo udržateľný rozvoj

ofžka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez
km O 2008 22 2013

~
kanalizačných prípoJOk)

"ii) Počet novovybudovaných I zrekon~truOvCl1ých
ks O 2008 1 2013.>.

> Cav
počet eKvivalentných obyvaterov napojených na počet O 2008 2906 2014novo~bodovanú kanalizačnú Sieť
Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na počet O 2008 2906 2014

l novovYbudovanú I zrekonštruovanú Cav

I
Počet ~ých aglomerácii v súlade so počet O 2008 1 2014smernICOU RaCÍY 91m1/EHS

Horizontálna póonta marginauzované rómske komunity
I Horizontálna priorita rovnost prfleiitosti

5. Aktivity a príspevok aktivit k výsledkom Projektu
NazovaIivIly Väzba na meratefný ukazovatef výsledku Memá počet

(nazov merateľného ukazovatefa vÝsledku)) Jednotka jednotiek
Hlavné aktMty (čislo I názov)
1 Stavebné prace OOka oovovybudovanych kCl1alizačných km 22

sieti (bez kanalizačných prípojOk)
počet novovybudovanýchl
zrekonštruovanych Cav ks l

2 Stavebný dozor Dlžka novovybudovaných kanalizačných km 22
siet' (bez kanaliZačných prípojok)
Po6etnovovybudovanýchl
zrekon~truovanyeh tav ks 1

6. Casový rámec realizácie Projektu
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MMlRRRR) Ukončenie realizácie aktivitv (MMlRRRR\
Hlavné aklJvity (max, 100 znakov pre každú
aktivitu)

Stavebné práce 0912009 12/2013
Stavebný dozor 09/2009 12/2013

Podporné aktivity
Riadenie projektu 02/2009 12/2013
Publicita a informovanost' 08/2009 1212013

7. Rozpočet projektu
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky Názov aktivity(v EUR] (v EUR) projektu{v EUR]
637003 Propagácia, reklama a InzerciJI 0,00 0,00 0,00 Publicita

a informovanosť
637004 Vieobtcné služby 0,00 0,00 0,00 Publicita

a informovanost'
717001 Realizácia nových stavieb 661647601 42008254 703655855

634748909 40300446 6750493,55 Stavebné práce
26898692 17 078.0a 286065,00 Stavebný dozor

CELKOVO 661647601 42008254 703655855

8 R č r . . .ozpo et rea izaere JednotlIvych aktiVit
I

A lil/lla oprávnené výdavky (v EUR) Neoprävnené Výdavky celkovo (v EUR)I vÝdavky CvEUR)
Hlamé aktivity (číslo I nazov)
l I Sla~ebné práce 6347489,09 403004 46 6750493,55
2 .l StaveOOYdozor 26898692 17078.08 286065.00
Podporné aktiVity

RIadenie projektu . . .
Pubfiota a Informovanost" . . .

CELKOVO 420082.54 7036 558,55
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