Dodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní dotácií zo dňa 1.2.2012 podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a V Z N č.
107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza uzatvorená medzi stranami:
Mesto Prievidza
Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
Zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta
IČO: 318 442
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza
(ďalej iba „mesto")
a
Mestský športový hokejový klub, združenie
Zastúpený: Ján Dobrovodský, štatutárny zástupca klubu
Sídlo: Bojnická cesta 34, 971 01 Prievidza
IČO: 36121550
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza
(ďalej iba „MŠHK")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne:
1.

Na základe ČI. III, ods. 2. tejto zmluvy sa do čl. III ods. 1. sa dopĺňa:
Dotácia za mesiace september 2012 až december 2012 bude poskytnutá v hodnote
37 766,-- E U R a to najneskôr do 15.12.2012.

2.

V Čl. V . sa mení ods. 4 sa mení text a znie:
Zmluva je platná do 31.12.2012.

3. V Čl. IV ods. 2 sa mení text:
2.

MŠHK na konci kalendárneho roku vyúčtováva použitie účelovej dotácie predložením platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Prievidza,
IČO: 31 579 183 so sprievodným listom a faktúrami vystavenými spoločnosťou

UNIPA, spol. sr.o. Prievidza na MŠHK za jednotlivé mesiace, najneskôr do
15.12.2012.

*

4. V Čl. IV sa dopĺňa ods. 3. a znie:
4.

V prípade, ak sa zmení názov, zastúpenie, adresa, sídlo, registračného číslo, IČO ,
DIČ alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, tak každá zo zmluvných strán je povinná
oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane najneskôr však v lehote
7 kalendárnych dní od okamihu, kedy táto skutočnosť nastala.

5. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z toho pre obe strany v 2
vyhotoveniach.

6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia povinnou osobou.

