
DODATOK č. 1
k

ZMLUVE
O  POSKYTOVANÍ  FINANČNÝCH   PROSTRIEDKOV  
NA  ZÁUJMOVÉ  VZDELÁVANIE  DETÍ A  MLÁDEŽE

uzatvorenej  v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d)
zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi:

POSKYTOVATEĽOM:     Obec : Zámutov
                                            Zámutov 434, 094 35
                                            IČO: 00332968
                                            Zastúpená: Ing. Stanislav Duda, starosta obce

            Bankové spojenie:  VÚB Vranov nad Topľou
                                                                               SK

                                   (ďalej len „Poskytovateľ“)

PRIJÍMATEĽOM:              Mesto Vranov nad Topľou
                                   Ul. Dr. Daxnera 87

   093 16 Vranov nad Topľou
                                    IČO: 00 332 933
                                    Zastúpené: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
                                    Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou

             č. účtu SK

                                   (ďalej len „Prijímateľ“)

Z dôvodu, že v školskom roku 2021/2022 došlo k zmene počtu žiakov prijatých prijímateľom
na  záujmové  vzdelávanie  detí  a  mládeže  oproti  počtu  žiakov  prijatých  prijímateľom   ku  dňu
uzatvorenia  Zmluvy  o  poskytovaní  finančných  prostriedkov  na  záujmové  vzdelávanie  detí  a
mládeže   zo  dňa 28.6.2021  zmluvné strany    p  r  e  h o  d n o t  i  l  i    podľa  Čl.  6 Výška
poskytnutých  finančných  prostriedkov  a  platobné  podmienky,  bodu  4  Zmluvy  o  poskytovaní
finančných prostriedkov    na    záujmové      vzdelávanie    detí    a        mládeže    zo  dňa
28.6..2021    výšku  poskytnutých finančných prostriedkov ku dňu 30. septembru 2021  a   dohodli
sa, že  Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  zo
dňa 28.6.2021  sa  mení takto:



 Čl. 6 Výška poskytnutých finančných prostriedkov a platobné podmienky, bod  1
znie takto:

„1.  Poskytovateľ  sa  zaväzuje  vyplatiť  prijímateľovi  na  obdobie  od  1.9.2021  do
31.12.2021  finančné prostriedky  vo výške 1518,00- EUR.“

Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené.

Dodatok  č.  1  je  záväzný  pre  zmluvné  strany dňom jeho  podpisu  obidvoma zmluvnými
stranami.

 Dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  nasledujúci  deň  po  jeho  zverejnení  v  zmysle  zák.  č.
311/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Dodatok  č.  1   je  vyhotovený  v  dvoch  exemplároch  rovnakej  platnosti,  z  ktorých  každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné  strany  si  Dodatok  č.  1  prečítali,  tomu  porozumeli  a  na  znak  súhlasu  s  jeho
obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Zámutove 10.12.2021                                   Vo Vranove nad Topľou 13.12.2021

 

….......................................................................                   …..............................................................
             poskytovateľ                                                                           prijímateľ


