DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. V3/2017/T/113
zo dňa 1.8.2017
uzatvorený podľa § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia
Žilinského samosprávneho kraja číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „dodatok“)
medzi týmito zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Juraj Blanár, predseda
37 808 427
202 162 66 95
SK95 8180 0000 0070 0050 3697, Štátna pokladnica
(ďalej len „poskytovateľ“)

a
Prijímateľ (názov):
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:

Mesto Vrútky
Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
Ing. Miroslav Mazúr, primátor
00647209
SK04 0200 0000 0000 1172 4362, VÚB, a.s.
(ďalej len “prijímateľ“)

v tomto znení:
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Poskytovateľ a prijímateľ dňa 1.8.2017 uzatvorili Zmluvu o poskytnutí dotácie č.
V3/2017/T/113 (ďalej len „zmluva“) na podporovanú činnosť s názvom „Informačný
totem pri vstupe do mesta Vrútky - mesto v srdci ŽSK“ (ďalej len „podporená
činnosť“).
2. V zmysle Čl. VI., bod (10) Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho
kraja číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho
kraja prijímateľ dňa 10.8.2017 požiadal o zmenu termínu realizácie podporenej činnosti.
Na základe uvedeného, v súlade Čl. XI. bod 2 zmluvy, poskytovateľ a prijímateľ
uzatvárajú tento dodatok v nižšie uvedenom znení.
Čl. II.
Predmet dodatku
1. Znenie Čl. III. Termín realizácie podporenej činnosti zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza
nasledovným znením:
1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu na podporenú činnosť, ktorú bude
prijímateľ realizovať v termíne október 2017.
2. Prijímateľ sa zaväzuje realizovať podporenú činnosť v termíne október 2017.
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2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami za
podmienky, že bol zverejnený a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán po jednom
jeho vyhotovení.
5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pred podpísaním prečítali, jeho obsahu
porozumeli, vyjadruje vôľu zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili
dodatok neplatným a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy osôb
oprávnených konať v ich mene.

V Žiline, dňa 17.8.2017

V Žiline, dňa 21.8.2017

za poskytovateľa:

za prijímateľa:

Juraj Blanár, v.r.
............................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda

Juraj Gorilák, v.r.
............................................................
Ing. Miroslav Mazúr
primátor
zastúpený na základe Plnomocenstva
zo dňa 21.8.2017
Mgr. Juraj Gorilák
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