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Dodatok č. 1/2022 k zmluve

o poskytnutí dotácie finančných prostriedkov
uzatvorená podľa ust.  § 51  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len: „Zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ:
Názov:

Sídlo:

v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo  účtu  (lBAN):

právna forma:

(d'alej aj ako „Poskytovateľ`)

a

2.    Pľíjemca:

Názov:

Sidlo:

Právna forma:

v zastúpení:

Bankové spojenie:

Čislo účtu (IBAN):

lčo:
DIČ:

IČ DPH:

Základná Škola Podzáhradná
Podzáhradná č.  51, 82107 Bratislava

RNDr. Alena  Heldová -riaditeľka školy

Tatra banka, a. s,
SK 831100 0000 0026 2670 5175

31745041

2020918790
nie je platiteľom DPH

rozpočtová organ izácia

Biskupice si pomáhajú, o.z.
Bieloruská 66, 821  06 Bratislava

občianske združenie

Roman  Lamoš,  Ing.

SK8302000000004539837558
50103652

2121600591

(ďalej len „Prĺjemca")
(„Poskytovatel'" a „Príjemca" ďalej aj ako „Zmluvné strany")

1. Účel dodatku

1.  Účelom  tohto  dodatku  je  zmena  článku  2  (SpÔsob  poskytnutia  finančných  prostriedkov)  pÔvodnej
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, uzatvorenej dňa 06. 09. 2022,  pričom sa v zmysle dodatku
č.   1/2022   mení  časový  mechanizmus  poukázania  finančných   prostriedkov  zo  strany  poskytovateľa

príjemcovi,

2, Predmet dodatku
2.   Zmluvné   strany   sa   dohodli,   Že   sa   mení   adopl'ňa   ustanovenie   článku   2   (SpÔsob   poskytnutia
finančných prostriedkov) a jeho nové znenie bude zniet' nasledovne:

„Poskftovateľ poukäže príjemcovi bezhotovostným spôsobom finančné prostriedky uvedené v článku 1,  bod
1_  zmluvy  uzatvorenej  dňa  06.  09.  2022  na  realizáciu  časti  projekĺu  (workoutové  ihrisko  a minifutbalové
ihrisko)  bezodkladne  po  poskftnutí  dotácie  zo  strany  zriad'ovateľa,  (v  zmysle  uznesenia  MZ  Podunajské
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Príjemca je povinný   bezodkladne po ukončení  stavebných  präc na workoutovom  a minifutbalovom  ihrisku

predložM poskytovaíeľovi vyúélovaciu faktúru  za  realizáciu  časti  projektu  s presným vyčíslením jednotlivých
položiek,   ktoré   vychádzali   z cenovej   ponuky   na   tieto   časti   projekĺu   vrätane   originálov      ceriifikátov
k jednotlivým prvkom, ktoré budú súčasľou  workoutového a minifutbalového ihriska."

článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1/2022 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda    nasledujúcim    dňom    po    dnj    jej    zverejnenia    vcentrálnom    registri    zmlúv,    ato    vsúlade
s ustanovenim  §  47a  Zákona  č.  40/1964  Zb.   Občiansky  zákonník  vznení  neskoršich  predpisov  a  §  5a
Zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektoúch  zákonov
v znení neskorších predpisov.

2.   Práva   apovinnosti   Zmluvných   strán,   ktoré   nie   sú   upravené   vtomto   dodatku   č.1/2022,   sa   riadia
ustanoveniami   Zákona   č.   40/1964   Zb.   Občiansky   zákonník   vzneni   neskorších   predpisov,   Zákona   č.
583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov
v zneni   neskorších   predpisov   a   ustanoveniami   ostatných   všeobecne   záväzných   právnych    predpisov

platných na území Slovenskej republiky

3.   Tento  dodatok  č.1/2022  je  vyhotovený  vdvoch   (2)  rovnopisoch   s právnou  silou   originálu,   z ktorých

poskwovatel' dostane jedno (1 ) a príjemca jedno (1) vyhotovenie.

4.  Zmluvné strany vyhlasujú,  Že tento dodatok č.1/2022 uzavreli slobodne a vážne,  nie v tiesni za nápadne
nevýhodných  podmienok,  prečítali  ho,  porozumeli  mu a nemajú  proti jeho forme a obsahu Žiadne  námietky,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:  14.  09. 2022

Posknovateľ:

Za Základnú školu  Podzáhradná:
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RNDr. Alena  Heldová

riaditel'ka ZŠ

V Bratislave dňa:  14.09.  2022.

Príjemca:

Za:  Biskupice si pomáhajú,  o.z.
_1

n  Lamoš
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