
Dodatok č.1 

 

k Zmluve č. 806/BB00/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky zo dňa 05.08.2020 
(ďalej len „zmluva“) 

uzavretej podľa § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov  

 

 (ďalej len „Dodatok č. 1“)  

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami  

 

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sídlo:   Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

Zastúpený:   Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu 

poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

 

IČO: 30416094  

DIČ:    

Bankové spojenie:  

Výdavkový účet:   

Príjmový účet:  

Depozitný účet:  

SWIFT:   

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

   

Prijímateľ: Stredné Slovensko  

Sídlo:   Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica  

Zastúpený: MUDr. Ján Nosko, Ing. Dagmar Darulová 

IČO:   42299268           

DIČ:                               

Bankové spojenie:      

Číslo účtu:   

SWIFT:  

Zapísaný:                   v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby       

Slovenskej republiky č. 10206/2012/SCR 

 

 
 

(ďalej len „prijímateľ“; poskytovateľ a prijímateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“, 

jednotlivo „zmluvná strana“). 

 

 

 



Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 05.08.2020 Zmluvu č. 806/BB00/2020 o poskytnutí dotácie       

z rozpočtovej kapitoly MDV SR, ktorej predmetom je poskytnutie účelovej dotácie                

vo forme kapitálového transferu. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č.1 k zmluve v súlade s čl. 8 ods. 6 zmluvy za účelom 

opravy nesprávneho čísla účtu zo strany prijímateľa, čím došlo k uzavretiu zmluvy 

s uvedením nesprávneho čísla účtu v rámci identifikačných údajov zmluvných strán 

v záhlaví zmluvy pri prijímateľovi, následkom čoho bola dotácia prevedená na nesprávny 

účet. 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 
 

1. V identifikačných údajoch prijímateľa v záhlaví zmluvy sa číslo bankového účtu v tvare 

................................... nahrádza číslom bankového účtu v tvare ........................................ 

2. Prijímateľ sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.1 previesť celú prijatú dotáciu 

na jeho novo zriadený účet, uvedený v záhlaví Dodatku č.1.     

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.   

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. 

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy dodatku dostane 

prijímateľ a štyri (4) rovnopisy poskytovateľ. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a bez akéhokoľvek psychického alebo 

fyzického nátlaku. 

 

V Bratislave, dňa                                                                 V Bratislave, dňa  

 

Za poskytovateľa:                Za prijímateľa: 

 

 

.............................................                                               ............................................. 

        Ing. Martin Janáček           MUDr. Ján Nosko 

 generálny tajomník služobného úradu                                    predseda predstavenstva    

 

 

                                                                                            ............................................. 

                                             Ing. Dagmar Darulová 

                                                                                                podpredseda predstavenstva    


