
Dodatok č. 1/SPZV 

k zmluve č. 0633/2021/SPZV zo dňa 16. 08. 2021  

o poskytnutí dotácie v roku 2021 

 

  (ďalej len „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ dotácie: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

zastúpené:    Mgr. Branislav Gröhling 

    minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:    Stromová 1, 813 30 Bratislava 

IČO:    00164381 

DIČ:    2020798725 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

Prijímateľ dotácie: 

Mesto Banská Bystrica 

zastúpené: Ján Nosko, primátor   

sídlo:   Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica                       

IČO:   00313271   

DIČ:   2020451587   

bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

IBAN:  SK33 7500 0000 0040 1714 5909  

 

(ďalej len „prijímateľ“)  

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

  

Na základe žiadosti prijímateľa o predĺženie termínu čerpania dotácie zo dňa 29. 09. 2021, 

zmluvné strany v súlade s  čl. 6 bod 2 zmluvy č. 0633/2021/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 

2021 zo dňa 16.08. 2021 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia 

a dopĺňajú zmluvu nasledovne:  

 

 

 Článok I. 

Predmet dodatku 

 

   

1.  Čl. 3 bod 4 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu 

možno použiť na oprávnené výdavky, uhradené v období od zverejnenia zoznamu 

podporených žiadateľov v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 



Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných 

a stredných školách do 30.11.2021.“ 

 

2. Čl. 3 bod 9 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 

30. 11. 2021 predloží poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané 

štatutárnym orgánom. Vyúčtovanie musí obsahovať najmä  

 

a) vecné vyhodnotenie plnenia účelu,  

b) súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých finančných prostriedkov,  

c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov.  

 

Riadne a včasné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je jednou z podmienok pre poskytnutie 

dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku. Spôsob vyúčtovania poskytnutej dotácie je 

uvedený v prílohe č. 1.  

 

Nepoužité prostriedky dotácie je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť 

najneskôr do 08. 12. 2021 na účet poskytovateľa č. SK80 8180 0000 0070 0006 5236, 

VS 1037. O vrátení nepoužitých prostriedkov dotácie je prijímateľ povinný poslať 

poskytovateľovi písomné oznámenie.“ 

 

3. Čl. 3 bod 10 zmluvy sa nahrádza týmto znením: „Prijímateľ je povinný v termíne do 08. 

12. 2021 odviesť na účet poskytovateľa č. SK94 8180 0000 0070 0006 3820, VS 1037 

výnosy z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a zároveň zaslať poskytovateľovi 

písomné oznámenie o výške sumy výnosov z dotácie.“ 

 

 

 Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych 

rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva rovnopisy a prijímateľ jeden 

rovnopis. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 

 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

          V Bratislave dňa           V                        dňa                    

 

          Za poskytovateľa:             Za prijímateľa: 
 

        .......................................................                                    .................................................... 

 

         Mgr. Branislav Gröhling                                                Ján Nosko, primátor 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR                                       

 


