DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE FOND MIKROPROJEKTOV č. 13
(ďalej len „zmluva“)

týkajúcej sa spolufinancovania mikroprojektu „Skvalitnenie podmienok pre
turizmus a aktívny oddych v obciach Novoť a Ujsoly“
PL–SK/ZA/IPP/II/028,1
ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
podľa rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 1/2011
zo dňa 17. marca 2011
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
podpísaný v Žiline dňa .................2012
medzi:
Vyšším územným celkom Žilina
ďalej nazývaný Žilinský samosprávny kraj ,
so sídlom v Žiline, Komenského 48, 011 09
v zastúpení:
Ing. Juraj Blanár,
a
Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť, IČO: 00314692, DIČ: 2020571718, tel.:
043 559 0215, fax: 043 552 4619, e-mail: ounovot@bb.telecom.sk,
prednosta@novot.sk2, vystupujúcim ako prijímateľ,
v zastúpení:
Bc. František Poleta,
ďalej len „Strany“

1

Je potrebné uviesť názov a číslo mikroprojektu, ktoré pridelil Euroregión/VÚC.
Je potrebné uviesť názov Žiadateľa, adresu (ako aj ďalšie údaje v závislosti od právneho postavenie Žiadateľa, napr.
v prípade poľského subjektu sa uvádza DIČ a IČO).
2
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Čl. I
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je zmena § 1, bod 18) Zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku č. 13 (ďajej len Zmluva).
2. Na základe oznámenia prijímateľa zo dňa 26.10.2012 sa §1, bod 18) Zmluvy mení
bankový účet prijímateľa, na ktorý budú poukázané prostriedky ERDF v EUR
nasledovne:
IBAN: SK44 0200 0000 0030 7161 0758
Č. bankového účtu: 3071610758/0200.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok vstupuje do platnosti dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami. V zmysle zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony účinnosť nadobúda dňom po dni jeho zverejnenia na webovej stránke
www.zask.sk.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli, čo do
obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v dvoch totožných vyhotoveniach, pričom jedno
vyhotovenie je určené pre každú zo zmluvných strán.

Euroregión/ VÚC

Prijímateľ

…………………………
(podpis)
Ing. Juraj Blanár
predseda

…………………………
(podpis)
Bc. František Poleta
starosta

…………………………
(miesto, dátum )

…………………………
(miesto, dátum)
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