
DODATOK č. 1 

k Zml u v e  

č. PHZ-OPKl-2018-002214 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2018 
(ďalej len „dodatok") 

ZMLUVNÉ STRANY 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
Peňažný ústav: 

Číslo účtu: 
Zastúpené: 

( ďalej len „poskytovate!"') 

Obec Skalité 
Sídlo: 
IČO: 
Peňažný ústav: 
Číslo účtu: 
Zastúpené: 
( ďalej len „príj emca") 

( ďalej len „zmluvné strany") 

Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava 

00151866 
2020571520 
Štátna pokladnica 

SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

pik. Ing. Pavol Mikulášek 
na základe plnomocenstva č. p.: 
SL-OPS-2020/001328-235 zo dňa 10.júna 2020 

a 

023 14 Skalité 598 
00314285 
OTP banka Slovensko, a. s. 
SK 11 5200 0000 0000 1729 0884 

PaedDr. Jozef Cech 

Článok I 
Predmet dodatku 

V2S6 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPKl -2018-002214 o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
zo dňa 16.10.2018 ( ďalej len „zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy: 

Príloha č. 1.1 zmluvy „ Špecifikácia dotácie" sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy 
„ Špecifikácia dotácie č. J ". 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.



3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho
podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto
dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol
uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu
a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú. ---
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O 5 -10- 2020 
Bratislava, dňa ........ .' ..... . 

pik. Ing. Pavol Mikulášek 
prezident Hasičskéh,��C\ho zb:� 
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Skalité, dňa :Í.l.��.?f>.?o 
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starosta obce 
Skalité 


