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DODATOKč.l

k zmluve č. E-DOT-24/2019TR

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2019

Článok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovateľ:
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastúpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
IČO: 00314331
DIČ:2020553315
Č. ú.: 0204617002/5600 Prima banka Slovensko

Žiadateľ:
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíkova 179
023 54 Turzovka
Zastúpený: p. Darina Bajáková
IČO: 00145254
Bankové spojenie: SK83 560000000077 4682 9001

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku, ktorým sa mení a dopÍňa zmluva o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN Č. 312019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.

Článok III., odsek 3.1 a odsek 3.2 sa mení a nahrádza textom, ktorý znie:

Článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcie:
• Ľudová hudba Gemátovci

3.2 Príjemca sa zaväzuje použiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel:
Propagácia Mesta Turzovka - zabezpečenie umeleckého výkonu

3.2 Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 27. 12.2019
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Článok V.
Vyúčtovanie dotácie

Článok V., odsek 5.1, odsek 5.2 a odsek 5.3 sa mení a nahrádza textom, ktorý znie:

5.1 Príjemca môže finančnú dotáciu čerpať do 27. 12.2019.
5.2 Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie
najneskôr však do 31. 12.2019 v súlade s článkom č. IX, VZN č. 3/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.

5.3 Nepoužité finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli
poskytnuté, najneskôr do 31. 12.2019

Odseky 5.4 až 5.5 zostávajú nezmenené.

Za článok VII. sa vkladá nový článok označený ako číslo VIII, ktorý znie:

Článok VIII.
Dodatok k zmluve

9.1 Zmluvné strany čestne prehlasujú, že dodatok k zmluve zo dňa 16. 12.2019 bol urobený
slobodne a vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento
vlastnoručne podpísali.

9.2 Dodatok Č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane po jednej.

9.2 Tento Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Č. 3/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka nadobúda platnosť dňom nasledujúcim
po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Turzovka.

Doterajšie články II, IV, VI, a VII zostávajú nezmenené.

V Turzovke, dňa 16. 12.2019

Kultúrne a spoločenské stredisko
023A;tJJ%~KA............ (.!. ..yd5.t2S .
Prijímateľ


