
1 
 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK  210/2021 

 

Dodatok č. 1 
k Zmluva č. 1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie 

     
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja uzavretá podľa ustanovenia § 8 ods. 4 
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:     Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:                          Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:                           37870475 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Bežný účet - IBAN:                         SK54 8180 0000 0070 0051 9082   
Príjmový účet - IBAN:    SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
Kontaktná osoba:    PhDr. Soňa Komlošová 
Kontaktný e- mail:     sona.komlosova@vucpo.sk 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

Prijímateľ:      Obec Nižný Hrušov 
Sídlo:       Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov 
Štatutárny orgán:     Ján Fenčák, starosta obce  
IČO:     00332607 
DIČ:      
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s.   

IBAN:            SK16 0200 0000 0000 1622 8632 
Kontaktná osoba:    starosta@niznyhrusov.sk 
Kontaktný e- mail :     starosta@niznyhrusov.sk 
(ďalej len „Prijímateľ“ alebo „ Príjemca“) 
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

Článok I 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou č. 1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie dohodli na uzatvorení 
Dodatku č. 1. 

2. Článok I. bod 3 Zmluvy sa mení sa znie nasledovne: 

Dotácia vo forme  kapitálových výdavkov sa poskytuje ako účelová dotácia formou refundácie vo výške 
20 000,- eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) podľa § 8 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) pre Obec Nižný Hrušov za účelom realizácie projektu Výstavba multifunkčného 
ihriska v obci Nižný Hrušov (ďalej len „projekt“)  
v termíne August - December 2022 . 
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Článok II 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie 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. Dodatok je povinne zverejňovanou informáciou a v
prípade, že obe zmluvné strany sú povinnými osobami, zverejňujú ho obidve zmluvné strany spôsobom
uvedeným v zákone č. 211/2000 Z. z. V takom prípade je rozhodujúce jeho prvé zverejnenie (§ 5a
zákona č. 211/2000 Z. z.).

4. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja 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 16.12.2021 

Poskytovateľ: 

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

V Nižnom Hrušove, dňa 29.11.2021 

Prijímateľ: 

.......................................................................... 
v. r. Ján Fenčák, starosta obce

Tento Dodatok bol zverejnený na webovom sídle PSK dňa: 20.1.2022 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa:  21.1.2022
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