Doplnok č. 1
k Zmluve o poskytnutí dotácie č. OZ 43/2020-OSV uzavretej dňa 26.02. 2020

Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00 310 182
DIČ: 2021053320
Zastúpený: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: IBAN: SK 42 0200 0000 0000 0052 6192
(ďalej len poskytovateľ)
Príjemca: Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
Miesto podnikania: Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 00 416 011
DIČ: 2021248713
Zastúpenie: Bc. Andrej Barborka, riaditeľ územného spolku
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK44 0200 0000 0000 0203 8192
(ďalej len príjemca)

Článok II.
Východiskové podklady a údaje
Poskytovateľ a príjemca uzatvorili dňa 26.02.2020 Zmluvu o poskytnutí dotácie
č. OZ 43/2020-OVS predmetom ktorej je poskytnutie dotácie na krytie výdavkov príjemcu,
spojených s humanitnou a charitatívnou činnosťou hlavne na území mesta, v súlade s platnými
právnymi predpismi, nakoľko sa jedná o verejnoprospešné služby, na ktorých zachovaní má
poskytovateľ záujem v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
č. 199 zo dňa 11.12.2019, a s čl. 4, písmeno e) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad
Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

1.
2.

1.

Článok III.
Predmet plnenia
Na základe dohody zmluvných strán sa zmluva dopĺňa tak, že v čl. III sa za slová „Červeného
kríža“ vkladá zátvorka s textom „(vrátane zabezpečovania nákupov a rozvozu stravy)“
Ostatné články zmluvy ostávajú bez zmeny.

Článok IV
Doplnok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.
3.

Zmluvné strany si doplnok zmluvy prečítali a s jeho obsahom bezvýhradne súhlasia, čo
potvrdzujú podpísaním.
Doplnok zmluvy sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých si ponechá 2 poskytovateľ
a 2 príjemca.
V Bánovciach nad Bebravou 21.04.2020
Za poskytovateľa

Za príjemcu

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Bc. Andrej Barborka
riaditeľ územného spolku

