
Dodatok č. 1

k Zmluve č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2018
(ďalej len „dodatok č. 1")

uzatvorený medzi:

OBEC:                                       Veľké Lovce
so sídlom:                                   Obecný úrad Veľké Lovce č. 431, 941 42 Veľké Lovce
Zastúpená starostom obce:      Ing. Liborom Kráľom
Bankové spojenie:                     VÚB banka, a.s., Nové Zámky
č. účtu:                                       SK86 0200 0000 0001 7602 5172
IČO:                                           00 309 354
DIČ:                                           202 106 08 22

ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba “obec”/

a

Príjemca dotácie:                     MO MS Veľké Lovce
Zastúpený predsedom:            Máriou Rapavou
Charakter organizácie:           Udržiavanie tradícií kultúrneho a spoločenského
                                                   života
IČO:                                          179027 040

ako príjemca dotácie /ďalej iba “príjemca”/

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 5/2018 o poskytnutí finančnej

dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2018  v tomto znení:

Čl. I. Predmet zmluvy, bod 2 sa dopĺňa v zmysle Uznesenia č.  I/2018 zo dňa 28.3.2018 bod A-8

zmena účelu použitia dotačných prostriedkov pre MO MS nasledovne:

– prevádzka múzea, organizácia výstav, prehliadok a usporiadanie noci v múzeu,

– slávnostný program z príležitosti  70  rokov od založenia  MO MS vo Veľkých Lovciach

s pozvaním hostí, recepcia usporiadaná po programe, pripomienka 155. výročia založenia Matice

slovenskej, malé darčeky, kvety a diplomy oceneným, iné výdavky spojené s usporiadaním osláv.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.



Tento  dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpisu  tohto  dodatku  č.  1  oboma

zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Veľkých Lovciach dňa 16.05.2018

............................................                                                    .............................................

       Ing. Libor Kráľ                                                                                       Mária Rapavá
         starosta obce                                                                                       predseda MO MS
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