Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č. 113/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 418/2020/DPR
o poskytnutí dotácie uzavretý v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja
VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len
„VZN č. 78/2019 v platnom znení) 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
medzi
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN
e-mail:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
37870475
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082
dotacie@vucpo.sk
a

Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:
(ďalej len „prijímateľ“ alebo „ príjemca“)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad
Popradom
Mníšek nad Popradom 116, 065 22 Mníšek nad Popradom
Mgr. Dušan Kubica, farár
31999531
VÚB, a. s.
SK33 0200 0000 0015 1631 9455
farnostmniseknadpopradom@gmail.com

Preambula
Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č. 1 v súlade s článkom V bod 6 Zmluvy č.
418/2020/DPR z dôvodu zosúladenia obsahu zmluvy s Výzvou na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK (“Výzva pre región“) a s prihliadnutím na čl. II bod 5 Zmluvy č.
418/2020/DPR
Článok I
Predmet Dodatku č. 1
1. Článok I „Predmet zmluvy“ bod 3 sa ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením:
3. Základné informácie o poskytnutej dotácii:

Program:
Podprogram:
Druh výdavku:

PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych
pamiatok UNESCO a národných kultúrnych
pamiatok
Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky

Výška dotácie :

kapitálové (investičné) výdavky
Rímskokatolícky kostol v obci Hraničné - obnova
strechy
24 800,- eur

Termín realizácie projektu:

1.4.2020-31.10.2022

Spôsob poskytnutia dotácie :

Refundácia

Názov projektu:

1
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2. Článok II „Účel, podmienky realizácie, poskytnutia dotácie a vyúčtovania projektu“ bod 6 sa
ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením:
Prijímateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 30 %
(Program 1), resp. 50 % (Program 2, 3, 4) zo schválenej dotácie.
Článok II
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 418/2020/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.
418/2020/DPR v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho
kraja VZN č. 78/2019 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.

V Prešove, dňa 17.09.2021

V Mníšku nad Popradom, dňa 29.09.2021

Poskytovateľ:
Prešovský samosprávny kraj

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad
Popradom

.......................................................................

.................................................................................

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda

v. r. Mgr. Dušan Kubica
farár

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.10.2021
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.10.2021
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