
čl. l
Zmluvné strany

DODATOKČ.l
K ZMLUVE č. 2014/0160

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín
Zastúpený : Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126624 -
Bankové spojeni Štátna pokladnica
Číslo účtu v tv e IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ ďalej len ná strana 1/

a

Názov: Cyklotrialový klub Záriečie
Sídlo: Záriečie 136, 020 52 Záriečie
Zastúpený: Ján Šidlík, predseda o. z.
IČO: 31 912974
Bankové spojen' e : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Púchov
Číslo účtu v tv 'e IBAN: SKlO 7500 0000 0004 11654383

/ ďalej len zml ná strana 2 /

uzatvárajú v s' ade článkom V. bod 2 Zmluvy Č. 2014/0160 dodatok č. 1, ktorým sa mení
účel použitia po kytnutej dotácie.

čl. II
Účel dodatku

Účelom toht zmena čl. II uzatvorenej zmluvy, ktorou bola poskytnutá dotácia
na akciu Účas na MS v Lillehammeri (Nórsko) a účast' na seriáli Svetových pohárov.
Druhá veta čl. l . sa mení nasledovne: 4< Dotácia sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s ateriálno-technickým zabezpečením akcie, vrátane ubytovania, dopravy
reprezentantov doprovodu reprezentantov, v počte jedna osoba na jedného reprezentanta."

čl. III
Predmet dodatku

Článok III. luvy sa v bode 3 mení nasledovne: "Zmluvná strana 2 sa zavazuje
poskytnutú dotá eiu v plnej výške použiť na účel dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy, t.j.



na výdavky spoj né s uskutočnením akcie Účast' na MS v Lillehammeri (Nórsko) a účast'
na seriáli Svet vých pohárov, ktorá sa koná v priebehu mesiacov máj až september 2014.
Dotácia sa po kytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno-technickým
zabezpečením akcie, vrátane ubytovania, dopravy reprezentantov a doprovodu
reprezentantov, počte jedna osoba na jedného reprezentanta:'

čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

l. Ostatné čast zmluvy Č. 2014/0 160 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

2. Tento dodato je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží ve vyhotovenia

3. Štatutárni zá tupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v dodatku č. 1 je vyjadrená ich
vôľa, nie sú i známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať,
prečítali si u, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
podpísali.

4. Tento dodat k nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v nasleduj ci deň po jej zverejnení.

V Trenčíne dň
11.1,&.MI/; V ..~':.~.~ dňa !!.0.:..~!.~

Za zmluvnú stranu 2

Ing. Jarosla Baška
predsed

~~ CYKLOT~IALOvÝ KLUB
-. ~ "'f 020 52 Záriečie
ICO: 31912974, OIČ: 2020611681

/l.;

~ ·{túl .
................................y. .

Ján Šidlík
predseda o. z.


