
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

Č. 98/2022 zo dňa 28.2.2022 (ďalej len "Zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7,05270 Spišská Nová Ves
00329614
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK16 56000000003400422003

a

Príjemca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie
IBA :

Základná škola, Komenského ulica 3, Smižany
Komenského ulica 3,053 II Smižany
35541385
RNDr. Janou Vozárovou, riad. školy
Prima banka a.s., Spišská Nová Ves
SK54 5600 0000 0075 2516 9003

(Poskytovateľ a Príjemca ďalej v texte zmluvy spolu len ako" Zmluvné strany").

Článok l.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku Č. 1 (ďalej len" Dodatok 'j. Predmetom Dodatku je
stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie podľa Čl. III. bod 3 Zmluvy na základe
predložených údajov podľa Čl. II. bod 8 Zmluvy.

2. Podľa Čl.II bod 10 Zmluvy sa mení spôsob poukázania dotácie na činnosť CVČ a to v dvoch splátkach vždy
v termíne do 15. 4. a 30.11. príslušného kalendárneho roka. Výška prvej splátky predstavuje pomernú časť
dotácie na obdobie od 1.1. do 31.8. príslušného kalendárneho roka. Splátka dotácie k 30.1 l. je vo výške
pomernej časti dotácie na obdobie od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka upravenej o prípadne
vzniknuté rozdiely z vyúčtovania pomernej časti dotácie poskytnutej na obdobie od 1.1. do 31.8. príslušného
kalendárneho roka.

Článok II. 
Výška dotácie na obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022

l. Na základe predložených údajov podľa Čl. Il. bod 8 Zmluvy a podľa Čl. III. bod l Zmluvy je na obdobie od
l. 9.2022 do 3 1.12.2022 výška pomernej časti dotácie l 306,67 Eur na 56 žiakov.

2. Celková výška dotácie na rok 2022 je v súčte 4 106,67 Eur.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

l. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov apodľa § 47a zák. Č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená a tento
Dodatok bol vyhotovený podl'a ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a
bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne v 5-tich vyhotoveniach podpisujú. Z nich obdrží
poskytovatel' 3 vyhotovenia a príjemca 2 vyhotovenia.

5. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne platné právne normy Slovenskej
republiky.

V Smižanoch dňa ~.t.n ..J:.:9..~tj) V Spišskej Novej Vsi diía ../{.t.(~~2J 

I 

.<-NDr. Jana Vozárová
riaditel'ka školy

Strana 2 z 2


