
Dodatok č. 1
ku zm!uve o poskytnutí grantovej dotácie

číslo Lozl2021 _ oŠxŠcnM Rl2o2L
1. Účastníci zmtuvy

1.1 Poskytovatel'
Názov: Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, Ott St Žilina
Zastúpené: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
ICO: OO32t796
oIČ: 2027339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, E. s. - pobočka Žilina
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
(d'alej tiež len ako ,,poskytovatel^')

7,2 PrijímateI'
Názov: Domov sociálnych stužieb SYNNÓMIA

Sv. Gorazda 2g7B/3, OrO oa Žitina
Z.astúpený: Ing. Aneta Vavríková
ICO: 0064769I
Bankovéspojenie; Štátnapokladnica
IBAN: SK96 BlB0 0000 0070 O04B 5249
Registrácia: Zriadený Žitinst<ým samosprávnym krajom na základe zriadbvacej

listiny č.98/007677-023 zo dňa 1.7.1998
(d'alej tiež len ako ,,prijímatel^')

preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.07.2021 Zmluvu o poskytnutí grantovej dotácie č, 1O2/2O27 -
OŠrŠCnVn/2021 (d'alej len ,,Zmluva"), Z dóvodu zmeny dátumu realizácie projektu, požiadal
prijímatel'poskytovatel'a o predíženie termínu vyúčtovania v zmysle čl. 3, bod 3,7 Zmluvy.

Po posúdení vyššie uvedenej žiadosti prijímatel'a sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto
dodatku č. 1.

článok r

predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu vyúčtovania poskytnutej grantovej dotácie č. IO2/2O27
- oŠxŠcnMR v článku 3 bod 3.5 Zmluvy nasledovne:

Prijímatel' je povinný do 20.L2.2O21 predložiť Mestskému úradu v Žiline, na odbor školstva,
kultúry, Športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, vyúčtovanie poskytnutej dotácie
a fotokópie dokladov osvedčujúcich použitie dotácie na uvedený účel.

článok tr

záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a ÚČinnosťdňom nasledujúcim, po dnijeho zverejnenia podl'a § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento dodatokČ.1 bol vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých
poskytovatel'preberá tri vyhotovenia a príjemca jedno vyhotovenie.

3, Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol
uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.



4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie ČÍslo 102/202I
oŠxŠcnvn/2o2I zo dňa 02.o7,2o2L ostávajú nad'alej v platnosti nezmenené.

v žiline, anu ..8:.1'1 :...2o2t

poskytovatel':

v žiline, dňa ... .|.U.. ...!.'.i.....2o2I

prijímatel':

\

Ing. Aneta Vavríková
štatutárny zástupca


