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Dodatok č. 1 
k Zmluve č.  303/2016/ORHC 

     
o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja“ v platnom znení uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „dodatok“) 
 

uzatvorený medzi 
 

Poskytovateľ:        Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:                          Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                MUDr. Peter Chudík, predseda 
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:   Ing. Mária Holíková, PhD., 
(Plnomocenstvo č. 04056/2016/OF-02 z 21.06.2016) vedúca odboru financií PSK 
IČO:                           37870475 
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
IBAN:                           SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

a 
Prijímateľ:       Obec Pečovská Nová Ves         
Sídlo:       Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves    
Štatutárny orgán:     PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce   
IČO:      327590    
Bankové spojenie:      Všeobecná úverová banka,  a.s.   
IBAN:                       SK51 0200 0000 0000 0292 0572     
(ďalej len „príjemca“)     
 
1. Článok I bod 2. sa text „Termín realizácie projektu: 07/2016 – 09/216,  ktorého realizátorom je 

príjemca.“ sa mení na „Termín realizácie projektu: 01/2016 – 09/2016,  ktorého realizátorom je 
príjemca.“ .   

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien v platnosti. 

3. Tento dodatok je vyhotovený  v 4 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane príjemca a 3 poskytovateľ. 

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. V prípade, že sú účastníci zmluvy 
povinnými osobami v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení a zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. 

V Prešove, dňa 23.11.2016    V Pečovskej Novej Vsi, dňa 23.11.2016 
Poskytovateľ:                                                    Prijímateľ: 
 
 
..........................................................................  ................................................................................. 
Ing. Mária Holíková, PhD., v. r.     PhDr. Jaroslav Dujava, v. r. 
(na základe plnomocenstva  
č. 04056/2014/OF-02 z 21.06.2016) 
        
Tento dodatok  bol  zverejnený dňa:    24.11.2016 

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňa:   25.11.2016 


