DODATOK Č. 1
(ďalej len „dodatok“)
K SPLNOMOCNENIU
SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU POD RIADIACIM ORGÁNOM
NA PLNENIE ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU ZO DŇA 17.12.2013
podľa § 7 ods. 3 a § 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „splnomocnenie“)

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Riadiaci orgán
Názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42181810
V zastúpení: Ing. Peter Žiga, PhD., minister
(ďalej aj „riadiaci orgán“)
2. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
Názov: Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 00626031
V zastúpení: Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ
(ďalej aj „sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“; riadiaci orgán a
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom spoločne ďalej aj ako „účastníci
splnomocnenia“)
3. Účastníci

splnomocnenia

sa

dohodli

na

doplnení

splnomocnenia

v rozsahu

špecifikovanom v čl. 2 tohto dodatku.

1

2.

PREDMET DODATKU

1. V čl. 4 ods. 1 písm. b) splnomocnenia sa za bod ii. dopĺňajú nové body v nasledovnom
znení:
iii.

vykonávanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zániku
a výmazu záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku štátu vzniknutú v
súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku prijímateľovi, vrátane
zastupovania riadiaceho orgánu v katastrálnom konaní, ako aj pri registrácii
a výmaze záložného práva v príslušnom registri;

iv.

udeľovanie písomného súhlasu s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo
zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.

2. Ostatné ustanovenia splnomocnenia ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

3.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou splnomocnenia.
2. Tento dodatok je platný podpisom oboch účastníkov splnomocnenia a účinný dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch. Riadiaci orgán dostane
4 (slovom: štyri) rovnopisy dodatku a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
1 (slovom: jeden) rovnopis dodatku.
4. Účastníci splnomocnenia si dodatok prečítali, všetky jeho ustanovenia vyjadrujú vážnu
a slobodnú vôľu účastníkov splnomocnenia zbavenú akýchkoľvek omylov, na základe
čoho pripájajú účastníci splnomocnenia svoje podpisy.
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Udelenie plnej moci

V Bratislave dňa .......................................

za riadiaci orgán:

Prijatie plnej moci

V Banskej Bystrici dňa ..................................

za sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom:

.............................................
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister

................................................
Ing. Martin Vavřinek
generálny riaditeľ
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