CEZ: ÚV SR – 1277/2019
Dodatok č. 1/2020
Dodatok č. 1/2020
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej
republiky č. 1277/2019, 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:
Poskytovateľ:
Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Július Jakab
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00 151 513

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

Obec Jezersko
Jezersko 17, 059 04 Jezersko
Milan Krempaský
starosta obce
00 696 285

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

Preambula
Zmluvné strany dňa 26. 11. 2019 uzatvorili Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej
rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. 1277/2019, predmetom ktorej je záväzok
poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 37 000,- EUR (slovom:
tridsaťsedemtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške 37 000,- EUR
(slovom: tridsaťsedemtisíc eur) na kapitálové výdavky s účelovým určením na „výstavbu
multifunkčného ihriska“ (ďalej ako „zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 28. 11.
2019.
Článok I.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I ods. 2 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným
znením:
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„Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu
v sume 37 000,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť
dotáciu v plnej výške 37 000,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisíc eur) na kapitálové
výdavky s účelovým určením na „výstavbu multifunkčného ihriska“. Dotácia bude
použitá v súlade s účelovým určením na dodávku a práce súvisiace s vybudovaním
multifunkčného ihriska o rozmeroch 20 x 10 m (zemné práce; zakladanie; realizácia
podkladu s drenážou vrátane odvodňovacieho rigolu; dodávka a montáž umelého
trávnika so zapieskovaním a zagranulovaním; mantinelového systému; oplotenia;
osvetlenia; realizácia čiarovania na športy; dodávka a montáž vybavenia na futbal,
nohejbal a volejbal) na pozemkoch parc. č. 54/1 o výmere 241 m2, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 54/7 o výmere 287 m2, druh pozemku – ostatná
plocha v okrese Kežmarok, obec Jezersko, KÚ Jezersko, evidovaných v KN register C na
liste vlastníctva č. 1, umiestnenie pozemkov – pozemky sú umiestnené v zastavanom území
obce (ďalej ako „stavba“).“
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ
a dva 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

V Jezersku, dňa 09.07.2020

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Jezersko

..............................................................
Július Jakab
vedúci Úradu vlády
Slovenskej republiky

..............................................................
Milan Krempaský
starosta obce

2

