DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. D-137/2021 o poskytnutí dotácie
Zmluvné strany:

Poskytovateľ dotácie:

Mesto Námestovo
Zastúpené: Milanom Hubíkom, primátorom mesta
So sídlom: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
IČO: 00 314 676
DIČ: 2020571707
Bank.
IBAN:

( ďalej tiež len ako „ poskytovateľ “ )

Prijímateľ dotácie:

Telovýchovná jednota ORAVAN Námestovo
Zastúpené: Ing. Tomášom Lúchavom - predsedom
So sídlom: Komenského 502/26, 029 01 Námestovo
IČO: 17057396
DIČ: 2021653788
Bank. spojenie:
IBAN:

( ďalej tiež len ako „ prijímateľ “ )
Poskytovateľ a prijímateľ (ďalej tiež len ako „ zmluvné strany ")

I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25. 01. 2021 Zmluvu č. D-137/2021 o poskytnutí dotácie ( ďalej
len „Zmluva“ ), ktorej predmetom je poskytnutie dotácie z rozpočtových prostriedkov
poskytovateľa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a v súlade so schváleným Uznesením mestského
zastupiteľstva č. 133/2020 zo dňa 09. 12. 2020.
II.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je zrušenie čl. IV. ods. 4 Zmluvy, v súvislosti s Uznesením
mestského zastupiteľstva v Námestove č. 8/2021 zo dňa 17. 02. 2021, ktorým sa ruší Uznesenie
č. 3/2016 zo dňa 09. 03. 2016, a zároveň sa z čl. V. ods. 2.4. Zmluvy vypúšťa text: „ a 4 “.
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III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. D-137/2021.
2. V ostatných častiach zostáva naďalej v platnosti pôvodná Zmluva.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je uznesenie MsÚ Námestovo č. 8/2021 zo dňa 17.
02. 2021
4. Dodatok je platný dňom podpísania a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle poskytovateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
a zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Dodatok podlieha finančnej kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.
7. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane dva
rovnopisy a prijímateľ jeden rovnopis.

V Námestove dňa 03. 03. 2021

............................................
Poskytovateľ

.............................................
Prijímateľ
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