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Dodatok č. 1
Centr. č.19212021,

k Zmluve o poslrytnutí dotácie narok202l
centrálne číslo : 31112020 zo dňaI7.12,2020

uzafuorená v srilade s ustanovením 51 Oběianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov, 6

ods. 12 zákona ě, 59612003 Z. z. o štátnej správe vškolstve aškolskej samospráve aozrnene
a doplnení niekto4 ch zákonov v zneni neskorších predpisov, zákona ě. 59712003 Z. z. o financovaní

základn; ch a stredn; ch škól a školsk ch zariadeni v zneni neskorších predpisov a podťa VZN
ě. l4l2018 o určení v šky dotácie na prevádzku amzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na izemi mesta Nová Dubnica medzi
zmluvn; mi stranami:

1. Poslrytovatelo: Mesto Nová Dubnica
so sídlom: ul. Treněianska45l41,0l8 5l Nová Dubnica
v zastupení: |ng. Peter Vgrylp"gprimátor mesta
bankové spojenie:
IBAN:
IČo: 00317586
(ďalej len ako,,posk5rtovatel"')

a

2. Príjemca:
so sídlom:

I u zastirpení:
bankové spojenie:
IBAN:
tČo:

Rímskokatolícka cirkev , Žilinská diecéza
Diecézny školsk;i rad, Jána Kalinčiaka 1,

0l 1 36 Zilina
í:l:-l:l:^*-?ik?,,llu*-?"iJ"ll^!i:i-:!:ru:.:*:!z

42063043
l ďa|ej len ako ,,príjemca.. l

Clánok 1

'I; mto dodatkom č. 1 sa mení a dopíra Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 202l, centálne číslo:
3|Il2020 zo dňa 17 . 12.2020 tak, že póvodn; Clánok 2 - V; ška, riěel a ěas použitia dotácie, bod l
znie nasledovne:

l. Dotácia na rok 202l sazvyšuje zo sumy 216,060 o finaněnri sumu 4.000 (slovom Štyritisíc
eur) z v; nosu podielovej danie pre fyzické osoby na rok 2027 na základe rozpoětového
opafienia so srihlasom primátora mesta é, 22lZ021 zo dňa 02. 07 .2021.
Celková suma pre rok202| je220.060 ,.

2. Rozpis finančn; ch prostriedkov podťa klasifikácie q davkov verejnej správy - COFOG je
prílohou ě, l tohto dodatku č. l.
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Clánok 2
záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí doácie na rok 2021 centrálne ěíslo : 31112020 zo
dňal 7. 12. 2020 zostávajri nezmenené.

2. Zmluvné strany áodne prehlasujri, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, jeho obsahu

porozumeli anaznaksťrhlasu s jeho obsahom ho vlastnoruěne a dobrovolhe podpísali.
3. Dodatok č. 1 nadobrida platnosť dňom jeho podpísania zmluvnl mi stranami a ričinnosť dňom

nasledujricim po dni zverejnenia.
4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktor ch každy riěastník zmluvy obdrží

dve vyhotovenia.

V Novej Dubnici dňa 02. 07.202l

Za poskytovatel'a: Za prijemcu:
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