Číslo dodatku: 1020/2019
DODATOK Č. 1
k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 574/2019
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v súlade s § 8 odsek 7 zákona č. 336/2015 Z. z.
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „dodatok č. 1“) medzi
zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Mgr. Patrik Krauspe
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
50 349 287
Štátna pokladnica
SK52 8180 0000 0070 0055 7142

a
Prijímateľ:
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Registrácia:

Obec Červená Voda
obec
Červená Voda 28, 083 01 Sabinov
Pavol Džačovský, starosta obce
00 326 909
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK48 0200 0000 0000 2412 6572
-

(ďalej len „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné
strany“)
Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. V ods. 5 Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku
č. 574/2019 zo dňa 27. 08. 2019 (ďalej len „zmluva“) a podľa § 516 Občianskeho zákonníka
dohodli na nižšie uvedenom dodatku č. 1.
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Článok I
Predmet dodatku č. 1
1. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tohto dodatku č. 1 sa mení znenie odseku 8.
Prílohy č. 1 Zmluvy: Základná charakteristika podporeného projektu, ktorý po novom znie
nasledovne:
8.

Rámcový rozpočet podporeného projektu
Celkové oprávnené
výdavky
0,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €

Typ výdavku
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
SPOLU

Z toho regionálny
príspevok
0,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €

Článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

2.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jeden dostane
prijímateľ a tri poskytovateľ.

4.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených
zástupcov bez výhrad podpisujú.

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

V Bratislave, dňa

V Červenej Vode, dňa

............................................................
Mgr. Patrik Krauspe
vedúci Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu

..............................................................
Pavol Džačovský
starosta obce
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