CEZ ÚV SR: 213/2018
Dodatok č. 1/2019
Dodatok č. 1/2019
k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 213/2018 (ďalej
ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VII ods. 6 zmluvy (ďalej ako „dodatok“)
medzi zmluvnými stranami
Poskytovateľ:
Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Mgr. Matúš Šutaj Eštok,
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00 151 513

(ďalej ako „poskytovateľ”)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:

Obec Ruská Nová Ves
Ruská Nová Ves č. 168, 080 05 Ruská Nová Ves
Tibor Kollár, starosta obce
00 327 727

(ďalej ako „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
Článok I
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 11 zmluvy znie:
„11. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť:
a) do 31. decembra 2018, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného transferu do
1. augusta príslušného roku,
b) do 31. marca 2019, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného transferu po 1.
auguste príslušného roku, a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného
rozpočtového roka,
c) do 31. mája 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transferu.“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods. 1 zmluvy znie:
„1. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie so zreteľným označením
názvu projektu a podprogramu v jednom originálnom vyhotovení najneskôr v termíne do:
a) do 31. januára 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného transferu do 1.
augusta 2018,
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b) do 30. apríla 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného transferu po 1.
auguste 2018,
c) do 30. júna 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transferu.“.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

2.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a
štyri poskytovateľ.

4.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených
zástupcov bez výhrad podpisujú.

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

Meno:

Mgr. Matúš Šutaj Eštok

Meno: Tibor Kollár

Funkcia:

vedúci Úradu vlády Slovenskej
republiky

Funkcia: starosta obce

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Dátum:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:
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