
D o d a t o k  č. 1/2011 
k Zmluve č. 131/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov  

na realizáciu prác prvého realizačného projektu  
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  

Slovenskej republiky 
 
 
Účastníci zmluvy: 
  
Prijímateľ:    Obec Horný Vadičov 
Sídlo:     023 45 Horný Vadičov 160 
v mene ktorého koná:  Vladimír Kí čerík, starosta obce 
IČO:     00314030 
Bankové spojenie:   Dexia banka Slovensko a.s., Žilina 
Číslo účtu:   3166494016/5600 
(ďalej len  „p r i j í m a t e ľ“)  
 
a 
 
Poskytovateľ:   Úrad vlády Slovenskej republiky 
Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 
v mene ktorého koná:  Ing. Viktor Niž ňanský, PhD. 
                           vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
IČO:     00151513 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu :    7000060195/8180 
(ďalej len  „p o s k y t o v a t e ľ“)  
 

u z a v r e l i 
 
d o d a t o k   k  Zmluve   č. 131/2011 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 
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 (ďalej len „pôvodná zmluva“) 
a to za týchto podmienok: 
 

I. 
 
Nakoľko účastníci zmluvy sa dohodli na zmene termínu použitia a vyúčtovania poskytnutých 
finančných prostriedkov,  pôvodná zmluva sa mení nasledovne: 
 
Ustanovenie Článku II. bod 5. prvá veta znie : „Poskytnuté finančné prostriedky v zmysle čl. 
I. tejto zmluvy je prijímate ľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 30.11.2011.“  

 
Týmto dodatkom sa zároveň mení príloha č.1 pôvodnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet 
projektu : „Prvý realiza čný projekt Programu revitalizácie krajiny a integro vaného 
manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“  a nahrádza sa novým znením, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku. 

 
 

II. 
 

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté. 



 
III. 

 
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy. 
 
 

IV. 
 

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane poskytovateľ a dva 
dostane prijímateľ. 
 

V. 
 

Účastníci zmluvy berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 
 

VI. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami účastníkov zmluvy  
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií 
v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
 

VII. 
 

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
 
 
 
 
V Bratislave,  dňa  ...............       V Hornom Vadičove, dňa ................. 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky                    Obec Horný Vadičov 

 

       

 

     Ing. Viktor Nižňanský, PhD.               Vladimír Káčerík 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky       starosta obce 

 
 
 
 



Prilohač. l 

Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatreni v katastri obce: Horný Vadifov pre zabezpdenie zníženia rizik povodni 

Názov protipovodňovej stavby : 

Umiestnenie protipovodňových objektov (k. ú, tislo parcely ) 

l. Osobné výdavky, mzdové náklady ( telková celili práce) 

5% spolufmancovanie na pra<ovných miest podľa § 50j - 17 prac. miest 

odmeny vyplácane na základe dohôd o vykonani práce alebo príkazných zmluv . 

majster, koordinátor 

robotník a pod. 

celkom 

2. Cestovné výdavky a cestovné náklady 

vlastným zamestnancom oh<e 

iným ( nezamestnaným .. ) 
celkom 

3. Výdavky oa materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu 

nákup náradia ( motorová pila, sekery, krompáče, motyky, a pod. ) 
pohonné hmoty, oleje 

nákup žrďoviny, spoJovací materiál, a pod. 

techoické vybavenie - napr. fotoaparát, USB a pod. 
administratívne výdavky - napr. poštovné, telekom. do 5% z CNP 

propagácia- napr. označenie objektov tabuľami 
celkom. 

4. Výdavky na dopravu a služby 

technick< a poradensko služby zabezpečované dodávateľsky napr. 

odborný garant, 
projektant a pod. 
pilčik 
ostatné služby - práce vykonávané živnostníkmi 
prenájom špeciálnych mechanizmov 
doprava materiálu, osôb ( dodávateľsky ) 
celkom 

S. Iné oprávnené výdavky 

prispevok na stravu zamestnancom §50j 

ochranne pracovné prostriedky - robotnici, koordinátor 
celkom 

iSJ1.olu fbežlti výdavky) 

Vywetlivky: 
V stÍpci 'jedootka' sa uvádza napriklad: osoba/deň, kus, tona, m3 a podobne. 
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH 

Komentár k rozpočtu : 

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manaimentu povodi Slovenslrej republiky pre rok 2011 

Horný Vadilov, Prostredný Vadilov 
tislo parcely: 294; KN-E 2261; 2847/1; 2879; 2878/1; 2709; KN-E 2699; 2718/1; 287512; 2854/1; 285412; 
285512; 285712; 2862/1; 2864/1; 60112; 2834/1; 2872; 2671; 28811 

ŠTilUKTÚllOV ANÝ ROZPOČET- Z M EN A 

Bdaé výdavky 

osoba/mesiac 24,20 Sl l 960,00 

osoba/mesiac 400 400,00 

osoba/mesiac 13 2 150,00 

4 510,00 

osoba/mesiac o 

osoba/mesiac o 

0,00 

súbor 1500 l 500,00 

mesiac 285,70 7 2 000,00 

súbor 16000,00 16000,00 

subor 400,00 400,00 

projekt 890,00 954,00 

ks 200,00 200,00 

21054,00 

osoba/mesiac 500,00 6 3 000,00 

osoba/mesiac 2 000,00 2 000,00 

osoba/mesiac 480,00 2 400,00 

súbor 4 500,00 4 500,00 

hod. 30,00 976 29280,00 

deň 68,50 306,20 20 975,00 

62155,00 

osoba/mesiac 27,1604 84 2281,00 

osoba 83,33 18 l 500,00 

3 781,00 

91500.00 
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Vybudovanie systému preventlvnych protipovodňových opatreni v katastri obce: Horný Vadičov pre zabezpečenie zníženia rizík povodni 

Názov protipovodňovej stavby : 
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodi Slovenskej republiky pre rok 2011 

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú, člslo parcely) 
Horný Vadičov, Prostredný Vadičov 
čislo parcely: 294; KN-E 2261; 2847/l; 2879; 2878/l; 2709; KN-E 2699; 2718/l; 287512; 2854/l; 285412; 
285512; 285712; 286211; 2864/l; 60112; 2834/1; 2872; 2671; 288/l 

... . , ... 
!. 

Uvedte sa: 

l) Celkový vybudovaný objem vodozádržných systémov : 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOčET- Z M EN A 

Bdné výdavky 

Prijímateľ vytvori 30 955 m3 vodozádržných systémov protipovodňovými objektami na katastrálnom územi Horný Vadičov a Prostredný Vadičov 

2) Rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstevnom i kvalitatívnom členení podľa druhu protípovodňového objektu, napr. : 

objekt č. l - Zlihozový stupeň: l l  kusov, vybudovaný objem: 5 354 m3 

objekt č. 2 - guľatinové stupne: 129 kusov, vybudovaný objem: 17 873 m3, 

objekt č. 3 - guľatinové prahy: 25 ks, vybudovaný objem: 520 m3 

objekt č. 4 - odrážky: 127 ks, vybudovaný objem: l 215 m3 

objekt č. 5- vrstevnicové priekopy: 300m, vybudovaný objem: 645 m3 

objekt č. 6 - gamisáž: 250 m, vybudovaný objem: 113 m3 

objekt č. 7- úprava zdrž. priestoru lapača splavenín: vybudovaný objem: 2 400m3 

objekt č. 8- bočný polder· vybudovaný objem: 2 835 m3 

NÁZOV OBCE: 

HORNÝ V ADIČOV 

MIF.STO A DÁ TUM:Homj· Vadičm·, 20. oldóbn 2011 
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ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA ( meno, priezvisko) : 

Vladimír Káttn'k,. starosta obce 

ODTLAČOK PE ČIA TKY A PODPIS: 




