
1 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 21/2020 

medzi 

 

1. Poskytovateľ finančného príspevku:                Nadácia PSK pre podporu rodiny  
so sídlom:                Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:                 52283208 

číslo účtu:                                                                  SK62 0900 0000 0051 5295 2003 

zapísaná v registri nadácií vedenom                         

Ministerstvom vnútra SR:                                          reg. č. 203/Na-2002/1206 

v zastúpení správcom Nadácie PSK pre  

podporu rodiny:                                                         Mgr. Viktor Guman 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
a 

 

2. Príjemca finančného príspevku:                                                        
Meno a priezvisko, titul:                                      Eva Stupianská 

trvale bytom:    

číslo účtu (IBAN): SK64 6500 0000 0000 9376 1633 

 (ďalej len „príjemca“) 

(poskytovateľ a príjemca spoločne tiež ako“ zmluvné strany“)  

 

Článok I. 

Predmet a účel dodatku 

 
1. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

finančného príspevku č. 21/2020 uzatvorenej dňa 17.01.2020. Článok  III. bod 4 Zmluvy 

„Príjemca sa zaväzuje v lehote najneskôr do 90 dní od poskytnutia príspevku preukázať 

jeho použitie, resp. umožniť poskytovateľovi kontrolu príslušných dokladov 

osvedčujúcich použitie príspevku. Použitie príspevku na stanovený účel príjemca 

preukáže kópiami účtovných dokladov (pokladničný doklad, faktúra, potvrdenie o 

bankovom prevode a pod.)“ 

 

 sa nahrádza:  

 

Príjemca sa zaväzuje v lehote najneskôr do 30.11.2020 preukázať jeho použitie, 

resp. umožniť poskytovateľovi kontrolu príslušných dokladov osvedčujúcich 

použitie príspevku. Použitie príspevku na stanovený účel príjemca preukáže 

kópiami účtovných dokladov (pokladničný doklad, faktúra, potvrdenie o bankovom 

prevode a pod.). 
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Článok II 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží 

jedno vyhotovenie. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Prešovského samosprávneho kraja. 

4. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v súlade s § 33 

zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“ )  

 

 

V Prešove, dňa 21.04.2020 

 

 

 

 

                          v. r.                                                                                           v. r.  

……………………………………                                         ..................................................... 

      za poskytovateľa                               príjemca 

             Mgr. Viktor Guman                                                                     Eva Stupianská 

správca Nadácie PSK pre podporu rodiny                                       

                      

 

 

 

 

Tento dodatok bol zverejnený dňa:          22.04.2020 

 

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 23.04.2020 


