
DODAToK č. 1

k zmluve č. DoT-004l20t8

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o posĘtovaní dotácií schváleného MsZ
z ľozpočtu mesta na ľok 20|8 zo dňa 28. 2.20t8

Čbnok l.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zast'úpené p. JUDľ. Ľubomíľom Golisom, pľimátoľom mesta
lČo: oog |433I
DIČ:2020553315
Č. tl.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

Ž'iadate|'z
Dámsky klub
Stľed 20
023 54 Tuľzovka
Zastupený : PaedDr. Eleonóra Nekorancová
ĺČo: ązzzslgł
Č. ri.: srł: 0900 0000 0050 4617 l350

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku, ktorym sa mení a dopĺňa zmluvao poskytnutí dotácie
podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ zrozpoćtu mesta na rok 2018 zo
dňa28.2-2018

Clánok II., odsek 2.3 sa mení a nahrádza textom, ktoľý znĺe:

čHnok II.
Predmet zmluvy

2.3 Pľijímateľ sazaväzuje poskytnutú dotáciu použiť nazabezpečenie akcie:
. Spoločenská etiketa pre dámy
o Zájazd na vianoěné trhy do Salzburgu
o Popoludnie s labkami

Dotácia je účelovo viazaĺá nákup audiovizuálnych pomôcok, pľopagačných mateľiálov,
ocenení, nájom prenajatých pľiestorov, úhĺadu časti výdavkov na dopravu.

odseky č:.2.1 a2.2 zostávajú nezmenené
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Za ělánok VIII. sa vkladá nový článok označ,ený ako číslo IX, ktorý znie:

Clánok IX.
Dodatok k zmluve

9.7 Zmluvné strany čestne prehlasujú, Že dodatok k zmluve zo dňa28. 2.20l8 bol uľobený
slobodne avźlžne,.nie v tiesni ani pod nátlakom, anl zanápadne nevýhodných podmieńok.
Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento
vlastnoručne podpísali.

9.2Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch ľovnopisoch, z ktoýchkaždázo zmluvných strĺĺn
dostane po jednej.

9.2Tento Dodatok č:' 1 k zmluve o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskyovaní
dotácií schváleného }{sZ z rozpoětumesta na rok żOlg zo dňa 28. 2' 2OIď nadóu,iĺu platnosť
dňom nasledujúcim po jeho zveľejnení na webovom sídle mesta Tuľzovka.

Doteľajšie člrínky III, IV, V, VI, VII, a VIII zostávajú nezmenené.

V Turzovke dňa:

?2

te

Pľijímateľ
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