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D o d a t o k č. 112016 
k Zmluve č. 1409/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 

Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zá
kona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa_ l�. decembra 2015 
(ďalej len „dodatok") 

Účastníci zmluvy: 

Poskytovateľ 
Názov: 
Sídlo: 
V mene ktorého koná: 

IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN : 
(ďalej len „poskytovate!"') 

a 

Prijímateľ 
Prijímateľ: 
Sídlo: 
V mene ktorého koná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej ako „prijímateľ") 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 
Ing. Igor Federič 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
00151513 
Štátna pokladnica, Bratislava 
SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
00308676 
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 
SK22 0200 0000 0000 3342 2162 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana" a spoločne ako 
„zmluvné strany") 

u z a v r e l i  

d o d  a t o k č. 1/2016 k Zmluve č. 1409/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezer
vy predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle§ 51 Občianskeho zákon
níka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 18. de
cembra 2015 (ďalej len „pôvodná zmluva"), a to za týchto podmienok: 

1. 

Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia pôvodnej zmluvy: 

V Čl. 1. zmluvy ods. 2 sa pôvodný text: „Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa 
poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc Eur) a záväzok 
prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na výmenu 
okien a zateplenie budovy Materskej školy. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým ur
čením na výmenu okien na budove materskej školy, Slnečná 2, 953 00 Zlaté Moravce" mení 
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na: „Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v 
sume 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc Eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej 
výške na bežné výdavky s účelovým určením na výmenu okien, dverí a zateplenie budovy 
Materskej školy. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením na zateplenie, výmenu 
okien a dverí na budove materskej školy, Slnečná 2, 953 00 Zlaté Moravce." 

II. 

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté. 

III. 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy. 

IV. 

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ a tri poskyto
vateľ. 

v. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

VI. 

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa 18. 02. 2016 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
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V Zlatých Moravciach, dňa O Z. FEB. 2016 

Mesto Zlaté Moravce 

� 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

lviateriá! s, • ac.oy at 
za správne- . f-!1 
Dňa: . .. . .. ... . . „ . .. „ 
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