
Dodatok č. 1 

k Z M L U V E  č. 1 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na rok 2016 

 

 

uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a  zákona č. 526/2010 Z. z. 

o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „dodatok“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

Sídlo:                       Pribinova ulica č. 2 

 812 72  Bratislava 

IČO:                         00151866 

DIČ:                         2020571520 

Peňažný ústav:         Štátna pokladnica 

Číslo účtu:              SK7881800000007000180023 

 

Zastúpené:      gen. PaedDr. Tibor Gašpar 

 prezident Policajného zboru  

na základe plnej moci č. p. PPZ-KA-VO-81-024/2013 zo dňa  

06. novembra 2013 

              

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Trenčiansky samosprávny kraj  

 

Sídlo:                   K dolnej stanici 7282/20A 

                             911 01  Trenčín 

IČO:                    36126624 

Peňažný ústav:    ŠTÁTNA POKLADNICA         

Číslo účtu:           SK6081800000007000208962 

 

Zastúpený:   Ing. Jaroslav Baška 

                             predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 (ďalej len „príjemca“)   

  

(ďalej len „zmluvné strany“) 
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Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. V bod 5.2. zmluvy o poskytnutí dotácie  

zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

na rok 2016 č. 1 zo dňa 12.12.2016 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnom znení tohto 

dodatku: 

 

Článok I  

 

V článku II bod 2.5. znie: 

 

„2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na výdavky v rozpočtovom roku, v ktorom mu bola 

dotácia poskytnutá, pričom výdavky ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného 

rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka,  

t. j. do 31. marca 2017.“ 

 

Článok II 

 

2.1.  Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú 

bez zmeny. 

 

2.2.  Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

poskytovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a príjemca jedno (1) vyhotovenie. 

 

2.3.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok 

zverejní poskytovateľ. 

 

2.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli  

a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave                 dňa                        

  

 

gen. PaedDr. Tibor Gašpar 

prezident Policajného zboru 

 

 

 

 

…..............……………………….......... 

(odtlačok pečiatky a podpis) 

V                                   dňa 

 

 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

…..............……………………….......... 

(odtlačok pečiatky a podpis) 



3 
 

 


