
1. Poskytovateľ:
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ

DODATOKč.1 

k Zmluve č. 2017 /0004 
o poskytnutí dotácie na rok 2017

( ďalej len „Zmluva") 

uzatvorenej medzi: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20-A, 911 01 Trenčín 
Ing Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 

bankové spojenie Štátna pokladnica 
IBAN SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 
( ďalej len „poskytovateľ") 

a 

VS 09/01/0048/17 

2 Prijímateľ: 
sídlo 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet 
Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica 

štatutárny zástupca 
IČO 
DIČ 
bankové spojerue· 
IBAN 

Mgr Wieslaw Krzyszycha, štatutár farnosti 
42142661 
2023172899 
Slovenská sporiteľňa, a. s 
SK29 0900 0000 0003 6458 1256 

registrácia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky „Register cirkví 
a náboženských spoločností" 

( ďalej len „prijímateľ") 
(poskytovateľ a prijímateľ spolu len ako „zmluvné strany") 

PREAMBULA 

S poukazom na ustanovenie Čl 9 ods 10 Všeobecne závazného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, v súlade s Čl VI ods 6 a Čl VIl ods 3 Zmluvy 
a na základe prijímateľom predloženého Oznámenia o zmene bankového spojenia zo dňa 
1 O apríla 2017 zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu Dodatku č 1 k Zmluve uzatvorenej 
dňa 1 O februára 2017 a účinnej dňa 14 februára 2017 ( ďalej len „Dodatok č 1 ") nasledovne 

I. 

Predmet dodatku 

l V ČL I ods 2 Zmluvy sa menia identifikačné údaJe priJímateľa v časti IBAN z pôvodného 
čísla IBAN SK29 0900 0000 0003 6458 1256 na nové číslo IBAN SK03 0900 0000 0003 
6462 7023 



2. Mení sa Čl IV ods 1 prvá veta Zmluvy a znie nasledovne

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu mesačne, v jednej dvanástme z celkovej výšky 
schválenej dotácie, na účet _prijímateľa IBAN SK03 0900 0000 0003 6462 7023 vedený 
v Slovenskej sporiteľni, a s 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti 
2 Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho 
zvereJnema 

3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom poskytovateľ obdrží 3 
vyhotovenia a prijímateľ obdrží 2 vyhotovenia. 

4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č 1 prečítali, obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jeho obsahom ako prejav ich slobodnej vôle ho podpisujú 

Trenčín 

Ing Jaroslav Baška 
predseda 

-2-

Mgr. Krzyszycha 
štatutár farnosti 


