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CEZ: ÚV SR-1231/2018
Dodatok č. 1/2019

Dodatok č. 1/2019
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej
republiky č. 1231/2018 (ďalej ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. V ods. 4 zmluvy (ďalej
ako „dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Poskvtovateť:
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
00151513

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

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko,
primátor mesta
00 313 271

(ďalej ako „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I ods. 2 zmluvy znie:
„2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu
v sume 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc Eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu
v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením pre Základnú školu Slobodného
slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica na rekonštrukciu
podláh v 7 učebniach. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením
na rekonštrukciu podláh v siedmich učebniach o výmere 320 m2 v budove základnej
školy, stavba so súpisným číslom 121, druh stavby 11 - budova pre školstvo,
na vzdelávanie a výskum, popis stavby - budova, umiestnenie stavby - stavba postavená
na zemskom povrchu, evidovanej vKN register C na liste vlastníctva č. 7646,
nachádzajúcej sa na pozemku pare. č. 130 o výmere 1782 m2 v okrese Banská Bystrica,
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obec Banská Bystrica, KÚ Banská Bystrica, druh pozemku - zastavaná plocha a
nádvorie, umiestnenie pozemku - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
(ďalej ako „stavba“).“
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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 dva dostane prijímateľ
a tri 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.

V Bratislave, dňa

J 5, Q4.

2019

Úrad vlády Slovenskej republiky

Mgr,

V Banskej Bystrici, dňa

25 -03- 2019

Mesto Banská Bystrica

MÍatúš s|iu
lui Eštok
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