
DO DA TOKč.1 

k ZMLUVE č. 115804 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou 
dotácie zo dňa 2 1.07 .20 l 6 (ďalej len „zmluva") na projekt: 

Nákup technológie na triedený odpad zber BRO v obci Vojany 
(ďalej len „dodatok") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Zmluvné strany: 
1. Poskytovatel' dotácie: 

Environmentálny fond 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ : 

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu vo formáte IBAN: 

SWIFT: 

(ďalej len „fond") 

2. Príjemca dotácie: 

Obec Vojany 

Sídlo: 

IČO: 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

Martinská 49, 821 05 Bratislava 

30 796 491 

202 1925774 

PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ 

Štátna pokladnica 

SK09 8180 0000 0070 0021 4051 

SPSRSKBA 

Vojany 72, 076 72 Vojany, okres 
Michalovce 

00332 127 

Štefan Czinke, starosta obce 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN: SK46 0200 0000 0036 8606 9056 

SWIFT: 

(ďalej len „príjemca dotácie", spolu s fondom 
ďalej len „zmluvné strany") 

SUBASKBX 



Dodatok č. l k ZMLUVE č. 115804 08U03 

Článok II. 
Predmet dodatku 

1. Dodatok k zmluve sa uzatvára v zmys le Článku VII. bod 5. zmluvy a na základe 
ž iadosti prijemcu dotácie zo dňa 09.08.20 16. 

2. Týmto dodatkom sa mení znen ie bodu 5. č lánku IV. zmluvy, pričom nové znenie 
je nasledovné: 

„ 5. Dodávateľ(lia) projektu: 
Obchodné meno dodávateľa : 
Sídlo: 

IČO: 
Registrácia: 
Oddiel: Sro 
Kúpna zmluva č.: 

Zo dňa: 

Dodatokč.: 

Zo dňa: 

MK TRAKTOR s.r.o. 
Okružná 94, 071 OJ Michalovce 
46887717 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
Vložka č.: 311 3 O/V 

Z201614002 Z 
08.06.2016 

1 

09.08.2016". 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny. 

2. Dodatok sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá 
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom j eho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť podľa úst. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia. 

4. Osoby podpisujúce dodatok vyh lasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
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Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 115804 08U03 

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujl'.1 svoj imi vlastnoručnými podpismi. 

Vo Vojanoch, dňa 
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v zastúpení Štefan Czinke 
starosta obce 
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Pred 900cným ú,radom vo Vojanoch_ . . 
V C! •••• ~.q.(~!;~!.„ .. „ ..•. „.„ .. dňa .. :?.:.:'?.:.:!(.!.( ..... . 

V Bratislave, dňa 1 ~· -09· 1016 

( Environmentálny fond 
v zastúpení PhDr. Branislav Valovič 

riaditeľ 
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