
Dodatok c.1 k zmluve c.01/2012
o poskytnutí dotácie z rozpoctu Mesta Žarnovica

( v zmysle VZN C. 7/2009 O poskytnutí dotácií z rozpoctu mesta)

Úcastníci zmluvy:

Poskytovatel' dotácie
Mesto Žarnovica
so sídlom: Mestský úrad

Námestie SNP C. 33
966 81 Žarnovica

štatutárny zástupca: Kamil Danko, primátor mesta
bankové spojenie: VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
císlo úctu: 14824422/0200
ICO: 00321117

a

Prijímatel' dotácie
Obcianske združenie ŽARNOVICKÁ NÁDEJ
so sídlom: Potocná 9

96681 Žarnovica

štatutárny zástupca: Adela Kovácová
bankové spojenie: VÚB
císlo úctu: 2320554853/0200
ICO: 42013097
DIC : 2022425837

uzatvárajú tento dodatok c.1 k zmluve C. 01/2012 o poskytnutí dotácie z rozpoctu mesta

1. V zmluve C. 01/2012 o poskytnutí dotácie z rozpoctu Mesta Žarnovica uzatvorenej dna
16.3.2012 sa mení v cl. 1 bode 1 výška dotácie zo sumy 500,- eur, slovom pätsto eur na
sumu 1 500,- eur, slovom tisícpätsto eur.

2. Úcel, na ktorý budú financné prostriedky použité, uvedený v cl. 1 bode 2 zmluvy c.01/2012
ostáva nezmenený a platí pre celú sumu dotácie 1 500,- eur.

3. V cl.2 bode 1 zmluvy c.01/2012 sa forma poskytnutia dotácie upravuje nasledovne:
Financná dotácia bude prijímatel'ovi poskytnutá bezhotovostným prevodom na úcet
prijímatel'a dotácie v dvoch splátkach:
l. splátka 500,- eur do 31.3.2012
II. splátka 1 000,- eur do 30.4.2012
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4. Dodatok c.1 k zmluve c.01/2012 je vyhotovený v štyroch exemplároch, pricom každá zo
zmluvných strán obdrží po dva exempláre.

5. Zmluvné strany si dodatok c.1 k zmluve c. 01/2012 precítali, porozumeli jeho obsahu
a prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
ho vo vlastnom mene podpisujú.

6. Dodatok C. 1 k zmluve C. 01/2012 nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a
zákona c.40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Žarnovici 24.04.2012

ŽARNOVICKÁ NÁDEJ

Obcianske z~enie
votocná 9, 966 81 ŽarnovicaAI! ICO: 42 013 097
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Adela Kovácová
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Kamil Danko

primátor mesta


