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I.
Zmluvné strany
1.

Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Mesto Prešov
Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
00327 646
2021225679
UCB, a.s.
6619911008/1111
SK0511110000006619911008
UNCRSKBX 1111

(ďalej len „poskytovateľ“)
2.

Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

SKATING SPORTS Prešov
Máriou Pucherovou - Marčišinovou
Sázavského 1, 080 01 Prešov
VVS/1-900/90-49495
50525603
UniCredit Bank, a.s.
SK04 1111 0000 0014 0322 9007
UNCRSKBX

(ďalej len „prijímateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
V súlade s článkom 5 ods. 5.4 Zmluvy o poskytnutí dotácie na prenájom ľadovej
plochy na rok 2019 č. 5/2019 (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany uzatvárajú tento
Dodatok č. 2 zmluvy:
II.
1. Článok 3 ods. 3.1. sa mení a znie:
„3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť v roku 2019 prijímateľovi dotáciu vo výške
26.496 € (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstoštyri eur) na prenájom ľadovej plochy
v troch splátkach, pričom prijímateľ túto dotáciu bez výhrad prijíma za podmienok
stanovených v tejto zmluve. Prvá splátka vo výške 18.000 € (slovom: osemnásťtisíc
eur) dotácie bude poskytnutá prijímateľovi do 15.3.2019, druhá splátka dotácie vo
výške 3.504 € (slovom: tritisícpäťstoštyri eur) bude poskytnutá prijímateľovi do
30.06.2019,
tretia
splátka
vo
výške
4.992
€
(slovom
štyritisícdeväťstodeväťdesiatdva eur) bude poskytnutá prijímateľovi do 1.10.2019,
všetky tri splátky na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy.“
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2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené a dopĺňané týmto Dodatkom č.2
zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

III.
1. Dodatok č. 2 zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých prijímateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle poskytovateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti
jeho forme a obsahu žiadne námietky.

V Prešove dňa .....6.9.2019.....

...........................................................
poskytovateľ
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

V Prešove dňa...2.9.2019.......

.............................................................
prijímateľ
Mária Pucherová-Marčišinová

