
DODATOKč.1 

K ZMLUVE č. 2016/0097 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

čl. 1 
Zmluvné strany 

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený : Ing. Jaroslav Baška, predseda 
IČO: 36 126 624 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ďalej len zmluvná strana 1 / 

a 

Názov : 
Sídlo: 

Právna forma: 
Zastúpený : 
IČO: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu v tvare IBAN : 

Obec Cigeľ 
Cigeľ 192 
971 O 1 Prievidza 
obec 
Mgr. Štefan Mjartan, starosta 
00318027 
Prima banka a. s., pobočka Prievidza 
SK 16 5600 0000 0090 0005 1001 

/ďalej len zmluvná strana 2 / 

uzatvárajú v súlade s článkom V. bod 2 Zmluvy č. 2016/0097 dodatok č. 1, ktorým sa mení 
účel použitia poskytnutej dotácie. 

čl. II 
Predmet dodatku 

1. Čl. 11. Účel zmluvy sa mení nasledovne: „Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie 
na výdavky spojené s uskutočnením akcie 41. ročník Pochodu vďaky SNP -
lyžiarsko-turistická akcia, ktorá sa konala dňa 16.01.2016. Dotácia sa poskytuje na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s propagačnými materiálmi (spravodaje), 
odznakmi, plaketami, cenami, diplomami, dopravou a materiálno - technickým 
zabezpečením akcie." 
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2. Článok III. Predmet zmluvy sa v bode 3 mení nasledovne: „Zmluvná strana 2 sa 
zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel dohodnutý v čl. II. 
tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie 41. ročník Pochodu 
vďaky SNP - lyžiarsko-turistická akcia, ktorá sa konala dňa 16.01.2016. Dotácia sa 
poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s propagačnými materiálmi 
(spravodaje), odznakmi, plaketami, cenami, diplomami, dopravou a materiálno -
technickým zabezpečením akcie" . 

čl. III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 2016/0097, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté 
ostávajú v platnosti a účinnosti. 

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

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

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

- 5 DEC. 20'6 
V Trenčíne dňa ............ ........... ..... . 

Za zmluvnú stranu 1 : 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V ..... ('f..~!/ ................ dňa ... ~!:. (:'.: .@& .. . 

Za zmluvnú stranu 2 : 
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··· ·· ······~······ ····· ······················· 
Mgr.. Štefan Mjartan 

starosta 


