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N Á V R H 

Dodatok č. 1 k zmluve 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy 

podľa § 6 ods. 12, § 9aa a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ:  

Názov: mesto Handlová  

Sídlo: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Silvia Grúberová 

Názov účtu: Prima banka 

Číslo účtu (IBAN): SK43 5600 0000 0090 0019 0001 

IČO: 00318094 

DIČ: 2021162660 

(ďalej len „poskytovateľ”)  

a  

2. Prijímateľ:  

Názov: Tanečná skupina Volcano 

Sídlo: Lipová 8, 972 51 Handlová 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Petra Kováčiková 

Názov účtu: VUB banka 

Číslo účtu (IBAN): SK41 0200 0000 0045 4648 1553  

IČO: 36123919 

DIČ: 2021595598 

(ďalej len „prijímateľ”)  

(ďalej aj len „zmluvné strany“)  

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym úkonom 

spôsobilí uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku školy zo dňa 31.01.2022 (ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare):  

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení zmluva o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku školy, uzatvorená medzi poskytovateľom a prijímateľom 

dňa 31.01.2022 (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), a to v časti výšky 

finančných prostriedkov na základe zmeny sumy na jednotkový koeficient v roku 2022.   

Článok 2 

Predmet dodatku 

 

1. V článku 2 bod 3 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 
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„3. Celková ročná suma poskytovaná na základe tejto zmluvy je:  

1.1 pre Súkromnú základnú umeleckú školu Volcano vo výške 88 791,21 €.“. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ 

dostane po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, nie za zjavne nevýhodných 

podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, 

čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.   

 

V ______________ dňa _________    V ______________ dňa _________ 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

         Podpis poskytovateľa      Podpis prijímateľa  


