
VS 09/0110068/14

Dodatok č. 1
k ZMLUVE č. 2014/0085 o poskytnutí dotácie na rok 2014

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

a

2. Príjemca:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu :
registrácia:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282120A, 911 Ol Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275
Československá obchodná banka, a. s.
25801533/7500

Rehoľa piaristov na Slovensku
Piaristická 8, 949 O l Nitra
P. Ján Kováč SchP, provinciálny predstavený
00586315
0000586315
Všeobecná úverová banka, a.s.
3089999554/0200
Ministerstvo kultúry SR "Register cirkví a náboženských
spoločností"

uzavreli Zmluvu č. 2014/0085 o poskytnutí dotácie na rok 2014.

Čl. II
PREDMET DODATKU

Na základe žiadosti príjemcu zo dňa 13.03.2014 a v súlade s Čl. VII. ods. 3 Zmluvy
č. 2014/0085 zo dňa 05.03.2014 o poskytnutí dotácie na rok 2014 sa týmto Dodatkom č. l
mení a dopÍňa Zmluva č. 2014/0085 nasledovne:

1. v Čl. l. ods. 1 sa doplňa:
IBAN: SK77 7500 0000 0000 2580 1533

2. v Čl. l. ods. 2 sa mení a doplňa:
číslo účtu: 2972715253/0200
IBAN: SK24 0200 0000 002972715253

3. Čl. IV. ods. 1 sa mení nasledovne:
Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu v jednej dvanásti ne z celoročnej výšky,
mesačne, na účet príjemcu č. 2972715253/0200 vo Všeobecnej úverovej banke,
a.s .. Za mesiac január poskytne poskytovateľ dotáciu do 10 kalendárnych dní odo
dňa účinnosti tejto zmluvy. V ďalších mesiacoch bude poskytovateľ dotáciu
poukazovať najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č.I sa stáva neoddelitel'nou súčasťou zmluvy nadobúda platnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podl'a
platnej právnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej republike.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží dva
rovnopisy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na
znak súhlasu s jeho obsahom a vôle byť ním viazaní ho podpisujú.

1 5. APR. 1014
V Trenčíne dňa . V ..tY.'(~E. dňa /f.'!.r:('!

Ing. Jaroslav
predseda

F •

provinci .


