
 

Dodatok č. 4 k zmluve č. 979/2013 

 

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej 

záujmovej aktivity žiakov 
 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ: Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5 

Zastúpené: Tiborom Kollárom, starostom obce 

Bankové spojenie: 19925572/0200, VÚB, a. s., pobočka Prešov 

IČO: 00327727 

DIČ: 2021225701 

 

 

Príjemca: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov 

Zastúpené: Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 

Bankové spojenie: 4008592758/7500, ČSOB, a. s., pobočka Prešov 

IČO: 00327646 

DIČ: 2021225679 

 

 

Po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú uzavretú Zmluvu o spolufinancovaní nákladov na 

činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov č. 979/2013 zo dňa 4.11.2013 nasledovne: 

 

 

Čl. I.  

 

Predmet  zmluvy 

 

 
 

 

1.1. Predmetom zmluvy  je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  Ruská Nová Ves, ktorú 

poskytne poskytovateľ príjemcovi na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v 

zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Prešov : 

 

 

1. CVČ pri Základnej škole na ulici Májového námestia 1, Prešov 

2. ABC CVČ, Októbrová 30, 080 01 Prešov 

3. CVČ pri Základnej škole na ulici  Mirka Nešpora 2, Prešov 

 

 

1.2. Dotácia sa poskytuje na obdobie január až  december 2020 a možno ju použiť do    

       31.12.2020 vrátane zúčtovania s bankou.  
     

  

         



Čl. II. 

Spôsob poskytnutia dotácie, podmienky použitia a vyúčtovanie dotácie 

 

 

2.3.Úhrada nákladov  bude zrealizovaná po nadobudnutí právoplatnosti Dodatku č. 4  

      k zmluve č. 979/2013. 

     

Čl. III.  

Kontrola použitia dotácie 

 

3.3.Po ukončení celého rozpočtového roka je povinný príjemca vykonať vyúčtovanie  

      poskytnutej dotácie, ktorá bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia    

      účtovníctva a predložiť poskytovateľovi čerpanie dotácie za rok 2020 v termíne do  

      31.12.2020 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní č. 979/2013 nedotknuté týmto 

dodatkom ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dve vyhotovenia. 

 

 

 

V Ruskej Novej Vsi dňa  .......................                     V Prešove dňa ..................... 

 

Tibor Kollár                                                                  Ing. Andrea Turčanová 

starosta obce                                                                  primátorka mesta 

poskytovateľ                                                                prijímateľ 

 

 
 


