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Dodatok č. 1  

k Zmluve o poskytnutí príspevku z rozpočtu BBSK  

v zmysle ust. § 8 ods. 1 písmeno i) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s ust. § 29 ods. 4 zákona č. 

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov zo dňa 20.12.2019 

(ďalej zmluva ako „Zmluva o príspevku“  

a tento Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku ako „Dodatok č. 1“)  

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Nám. SNP č.23, Banská Bystrica 974 01  

zastúpený:    Ing. Jánom Lunterom, predsedom    

IČO:     37 828 100  

DIČ:    2021627333   

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:   SK92 8180 0000 0070 0038 9679 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „BBSK“)  

a 

 

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, 

n.o. 
Nám. SNP 14585/1, Banská Bystrica 974 01 

zastúpená:   JUDr. Gabriela Bieliková 

IČO:    51 744 422 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu:   SK37 0900 0000 0051 4701 8478  

Registrácia: Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom 

OVVS/NO-7/2018 

 

(ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

Článok I. 

Preambula 

 

Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 458/2020 zo dňa 30. novembra 2020 bola schválená zmena 

rozpočtu BBSK č. 9 na rok 2020. V súlade s týmto uznesením uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 

1 k Zmluve o príspevku. Ostatné časti Zmluvy o príspevku zostávajú nezmenené.  

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Článok VI. Zmluvy o príspevku nasledovne: 

 

 

2. Na základe Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 458/2020 zo dňa 30. novembra 2020, sa 

Prijímateľovi kráti  príspevok o 26 000 EUR (dvadsaťšesťtísíc EUR) na sumu 134 000 EUR . 

3. Príjemca vráti Poskytovateľovi časť príspevku výške 26 000 EUR v zmysle rozpočtovej 

zmeny číslo 9 na rok 2020 do 15.12.2020. 
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4. Poskytovateľ poskytne Príjemcovi dotáciu na základe Dodatku č. 1 v celkovej výške 134 000 

EUR. 

 

2. Ostatné časti Zmluvy o príspevku zostávajú nezmenené. 

 

Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle Poskytovateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov.  

2. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude 

zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto 

povinnosti jednou zo zmluvných strán, je iná zmluvná strana oprávnená od Dodatku č.1  

odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od 

tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo na náhradu 

škody. 

3. V prípade, ak bude podľa tohto Dodatku č. 1 potrebné doručovať druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 

v úvode tohto Dodatku č. 1, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej 

strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, 

zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky 

zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala.   

4. Tento Dodatok č. 1 je možné meniť len písomnou dohodou jeho zmluvných strán formou 

podpísaných a očíslovaných dodatkov. 

5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 

vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení 

svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, 

elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné 

údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou 

reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. 

6. Tento Dodatok č. 1 sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak sa 

niektoré ustanovenie tohto Dodatku stane neplatným, neúčinným, alebo nevykonateľným, 

ostatný obsah Dodatku č. 1 tým nie je dotknutý. Príslušné ustanovenie Dohody sa nahradí 

takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom 

a účelom najbližšie.   
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7. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany dostanú 

každý po jednom vyhotovení.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali a s jej obsahom súhlasia, že bol 

uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za 

inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť 

a voľnosť uzatvoriť tento Dodatok č. 1 nie je nijako obmedzená a zároveň vyhlasujú, že sa 

oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

 

 

    V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2020   V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2020 

 

Poskytovateľ:      Prijímateľ: 
 

 

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

Banskobystrický samosprávny kraj    ROZVOJOVÁ AGENTÚRA  

Ing. Ján Lunter v. r., predseda    Banskobystrického samosprávneho  

kraja, n.o. 

JUDr. Gabriela Bieliková v. r. 

 

 

   

 


