DODATOK č. 1

k
ZMLUVE
O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
uzatvorenej v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d)
zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
medzi:

POSKYTOVATEĽOM: Obec: Zámutov
IČO: 00332968
Zastúpená: Stanislav Duda, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou
(ďalej len „Poskytovateľ“)

PRĲÍMATEĽOM:

č. účtu: SK50 0200 0000 0000 1632 4632

zriaďovateľ centra voľného času
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov
IČO:00179205
Zastúpené: Mons.doc.ThDr.Ľubomír Petrík,PhD.-prosynkel
Školské zariadenie:Centrum voľného času, Jusková Voľa 118
Bankové spojenie: SK36 0900 0000 0000 9628 7084,SLSP Prešov

(ďalej len "Prijímateľ")
Z dôvodu, že v školskom roku 2018/2019 došlo k zmene počtu žiakov prĳatých prĳímateľom
na záujmové vzdelávanie detí a mládeže oproti počtu žiakov prĳatých prĳímateľom ku dňu
uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní fnančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a
mládeže zo dňa 04.06.2018, zmluvné strany p r e h o d n o t i l i podľa Čl.6 Výška poskytnutých
fnančných prostriedkov a platonné podmienky, nodu 4 Zmluvy o poskytovaní fnančných
prostriedkov na záujmov vzdelávanie detí a mládeže zo dňa 04.06.2018 výšku poskytnutých
fnančných prostriedkov ku dňu 300. septemnru 2018 a dohodli sa, že Zmluva o poskytovaní
fnančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže zo dňa 04.06.2018 sa mení takto7

Čl. 6 Výška poskytnutých fnančných prostriedkov a platobné podmienky, bod 1 znie
takto:
ʺ1. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť prijímateľovi na obdobie od 1.10.2018 do
31.12.2018 fnančné prostriedky vo výške 363 EUR.

Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené.
Dodatok č. 1 je záväzný pre zmluvné strany dňom jeho podpisu onidvoma zmluvnými stranami.
Dodatok č. 1 nadonúda platnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle zák. č. 3011/2000 Z.z.
o slonodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slonode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch rovnakej platnosti, z ktorých každá zmluvná
strana ondrží po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, tomu porozumeli a na znak súhlasu s jeho onsahom ho
vlastnoručne podpísali.

V Zámutove, dňa 19. decemnra 2018

….......................................................................
poskytovateľ

…..............................................................
prĳímateľ

