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DODATOK č. 1 k Zmluve č. 41/2020/DPR 
  

o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja          
VZN č. 57/2017 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018 a v znení VZN 
Prešovského samosprávneho kraja č. 68/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017 v platnom znení) uzavretý podľa 
ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení  
 

uzatvorený po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami 
 
Poskytovateľ:    Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:                          Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:                           37870475 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN      SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľ:      Obec Štrba  
Sídlo:       Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 
Štatutárny orgán:     Michal Sýkora, starosta 
IČO:      00326615 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK74 5600 0000 0016 0366 9007 
(ďalej len „prijímateľ“ alebo „ príjemca“)  

 
v súlade s článkom V bod 6 a s prihliadnutím na čl. II bod 5 Zmluvy č. 41/2020/DPR   

 
Článok I 

Predmet dodatku č. 1  
 

1. Článok I „Predmet a účel zmluvy“ bod 3 sa ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením:  
 

3. Základné informácie o poskytnutej dotácii:  
 

Program: 
1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 
a obnovy kultúrných pamiatok v PSK 

Podprogram: 
1.3 Podpora atraktivít a destinácií v rámci 
tematických trás 

Druh výdavku: Kapitálové výdavky 

Názov projektu: Prenosné sociálne zariadenie - Štrbské Pleso 

Výška dotácie : 57 850,00 Eur 

Termín realizácie projektu: 1.10.2019 – 31.10.2021 

Spôsob poskytnutia dotácie : Refundácia 
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2. Článok II „ Podmienky realizácie, poskytnutia dotácie a vyúčtovania projektu “ bod 14 sa ruší  

a plne nahrádza novým nasledovným znením: 
 
 

14. Zmluvné strany sa dohodli na krátení dotácie alebo neposkytnutí dotácie takto: 

 

a) v prípade, ak suma predloženého vyúčtovania výdavkov realizovaného projektu je nižšia ako 
minimálna výška dotácie, podľa programov v zmysle Výzvy pre región 2019, poskytovateľ 
dotáciu neposkytne, 

b) ak prijímateľ na základe písomnej výzvy poskytovateľa neodstráni zistené nedostatky 
v určenej lehote, poskytovateľ dotáciu neposkytne, 

c) ak prijímateľ predloží v rámci vyúčtovania také druhy výdavkov, na ktoré nie je možné dotáciu 
poskytnúť podľa  Čl. VI ods. 3 VZN č. 57/2017 v platnom znení,  poskytovateľ bude dotáciu 
krátiť o tieto výdavky, 

d) ak prijímateľ poruší povinnosť podľa Čl. II bod 5 zmluvy, poskytovateľ dotáciu neposkytne,  

e) ak prijímateľ nedoplní/neopraví vyúčtovanie v termíne určenom poskytovateľom vo výzve 
podľa bodu 12 tohto článku zmluvy, poskytovateľ dotáciu neposkytne,  

f) v prípade, ak sa preukáže, že prijímateľ dotácie uviedol nepravdivé údaje: 

− v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, 

− v dokumentoch podľa zoznamu povinných príloh ku podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie, 

− vo vyúčtovaní skutočne zrealizovaných výdavkov, alebo v dokumentoch, ktoré sú jeho 
prílohami, poskytovateľ dotáciu neposkytne, 

g)  v prípade, že prijímateľ v termíne do 30.6.2021 nedoloží  povinné prílohy podľa prílohy   č. 
3B  Výzvy pre región 2019, poskytovateľ dotáciu neposkytne. 

 
 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 
 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 41/2020/DPR ostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 3 
poskytovateľ. 

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webových  sídlach zmluvných strán. 
Rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 je jeho prvé zverejnenie.  

4. Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 
41/2020/DPR v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja 
VZN č. 57/2017 v platnom znení uzavretý podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 
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Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho  

zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 
 

 
V Prešove, dňa 30.06.2020     V Štrbe dňa 09.07.2020 
  
Poskytovateľ:                             Prijímateľ: 
Prešovský samosprávny kraj                                          Obec Štrba 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  v.r.                 v.r. 
.....................................................    ............................................................. 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,                                 Michal Sýkora,  
predseda                                                        starosta 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Tento Dodatok č.1 bol zverejnený dňa: 20.07.2020 
Tento Dodatok č.1 nadobudol účinnosť dňa: 21.07.2020 


