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Dodatok č. 2 k 09-AP-016
Zmluve o poskytovaní poradenských služieb
č. 09-AP-016 zo dňa 23.04.2009
ktorej neoddelitel'nou súčasťou je Zmluvný formulár, Špecifikácia
a Všeobecné zmluvné podmienky, uzatvorená medzi:

EUFC

a
Obec Orechová Potôň

EUFe s.r;o.
Búdko, ••á

cesta

22

SH 04 Bratíslava

510V3.K ReptJblk

tel: +421 2 546 511 54
fax: +421 2 5463 0657
www.eufc.sk

Klient
Obchodné meno:

Obec Orechová Potôň

Sídlo:

Obecný úrad, 930 02 Orechová Potôň Č. 281

Konajúci:

Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce

IČO:

00305669

OIČ:

2021139780

Poradca

Obchodné meno:

EUFC S.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka Č. 29648/B

Sídlo:

Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava

IČO:

35 865 768

-------------------

OIČ:
IČOPH:

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Na základe Zmluvy

o poskytovaní

poradenských

23.04.2009

"Všeobecných

zmluvných

podl'a

služieb Č. 09-AP-016
podmienok"

podl'a

zo dňa

článku

11

Záverečné ustanovenia sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvného formulára
Špecifikácia,

ktorý

tvorí

prílohu

Č.

1 tohto

dodatku

a povinnosti

poradcu,

nasledovne:

Povinnosť poradcu:
Zmluvné

strany sa dohodli

že poradcajdodávatel'

ukončí realizáciu

manažmentu po splnení všetkých záväzkov prijímatel'a

vyplývajúcich

Externého
zo zmluvy

medzi prijímatel'om a RO.

V ostatných častiach sa zmluva nemení.
t421 ZS4IiSll s4
~4Z1254530:;57
Wf"' ••

?;

Tento dodatok je vyhotovený

v dvoch vyhotoveniach,

z ktorých každá zmluvná

strana obdrží po jednom vyhotovení.

EUFC
Zmluvné

strany

porozumeli,

prehlasujú,

že sa s obsahom

čo na znak súhlasu s obsahom

Dodatku

oboznámili,

Dodatku vyjadrujú

Dodatku

vlastnoručnými

podpismi na tomto Dodatku.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.

Miesto: Obec Orechová Potôň

Miesto: Bratislava
Dátum: 24.11.2010
Podpis Rora~tcu"",.·

JUDr. Andrej~,

~_~_

konatel'

EUfCs/;J.
~"'~,27,
Bt! ~ !Jfilttla'4!!

~Ilklltr-'ittc
H212~~JI54
1-411"25W0557
w•••"..;~

*.

••

Príloha č.l k Dodatku č.2 k
Zmluve č.: 09-AP-OlG
v

Specifikácia
Neoddelitel'ná časť Zmluvy o poskytovaní
Zmluvnom formulári - Časť A

poradenských

služieb uzavretá medzi Zmluvnými

stranami špecifikovanými

EUFC

Služby EUFC tvoriace predmet zmluvy :

I

v

Project

Označenie Grantovej schémy:

ROP - 4.1 - Regenrácia sídiel - Regenrácia sídiel

Dátum prvého stretnutia

s Klientom:

I Názov projektu

:

Revitalizácia verejných priestranstiev

Kde sa bude projekt realizovať

I

v obci Orechová Potôň

:

Centrálna zóna obce Orechová Potôň

Detailný popis činností, ktoré majú byť financované

-

z grantu:

úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení,
výstavba a rekonštrukcia chodníkov,
rekonštrukcia miestnych komunikácií
výstavba verejných hygienických zariadení

Časový harmonogram

projektu

:

1. Q 2009 príprava žiadosti projektu
2. Q 2009 podanie projektu
3. ukončenie realizácie Externého manažmentu po splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich
zo zmluvy medzi prijímatel'om a RO.

EUFC S.r.o.
BúdkOllá cesta 22
811 04 Bratislava

SlovakReput>ic

Podpis
Klienta

Podpis
Poradcu

+421254651154
+421254630657

www.eufc.eu

Príloha č.l k Dodatku č.2 k
Zmluve č.: 09-AP-01G

!-oofity

d,,",hooté ""edk" ""Ii,;de,mjek'",
Y

Zvýšenie konkurencieschopnosti
priestra nstiev

sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných

EUFC
Disponibilné zdroje:

Konečný dátum, kedy Klient požaduje ukončenie projektu:

V súlade s výzvou a v súlade so zaregistrovaným
Stav prípravy projektu

termínom na odovzdanie žiadosti.

:

Stav prípravy projektu - dodatočné

informácie:

prebieha príprava realizačnej projektovej

dokumentácie

Bude Klient realizovať projekt aj bez získania grantu?

I

Nie

Disponibilné zdroje - dodatočné

soolufinancovanie
Predpokladané

I

informácie:

5% z vlastnvch zdroiov

celkové náklady projektu

(SKK) :

19.8 mil. SKK s DPH

Štátna pomoc alebo pomoc de minimis prijatá za posledné 3 roky:

EUFC s.r,o.
BúdkCNáCESta 22
811 04 Bratislava

SlovakRepublK:
Podpis
Klienta

Podpis
Poradcu

+421254651154
+421254630657
www.eufc.eu

Príloha č.l k Dodatku č.2 k
Zmluve č.: D9-AP-D16
Sú všetky splatné záväzky voči daňovému

I

úradu uhradené?

Áno

Sú všetky splatné záväzky voči sociálnej poisťovni

I

uhradené 7

EUFC

Áno

Sú všetky splatné záväzky voči zdravotným

poisťovniam

uhradené?

Dátum vyhotovenia

tejto Špecifikácie:

24.11.2010

EUFC s.r.o.

Podpis
Klienta

;~

8údková cesta 22
811 04 Bratislava
slovak Rep.Jl>;:

Podpis
Poradcu

+421254651154
+421254630657
www.eufc.eu

