
DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE zo dňa 08. 11. 2017 

(ďalej len „dodatok“) 

uzatvorený medzi 

 

1. Košický samosprávny kraj 

Zastúpený:   Ing. Rastislav Trnka, predseda 

Sídlo:    Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

IČO:    35541016 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000271435/8180 

IBAN:   SK 22 8180 0000 0070 0027 1435 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

2. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus 

Zastúpený:   Ing. Rastislav Trnka, predseda 

Sídlo:    Hlavná 48, 040 01 Košice   

IČO:    42 319 269 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ 

a každý z nich jednotlivo ako „Zmluvná strana“ 

 

Preambula 

 

1. Košice Región Turizmus (ďalej len „KRT“) je krajskou organizáciu cestovného ruchu, ktorej 

jedným zo zakladajúcich členov je Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“). 

2. Zastupiteľstvo KSK na svojom 25. zasadnutí konanom dňa 23. októbra 2017  Uznesením č. 

559/2017 schválilo úpravu rozpočtu KSK, ktorého súčasťou je zvýšenie rozpočtu kapitálových 

výdavkov v podprograme  „Cestovný ruch“, vo výške 195 000,- EUR (ďalej len „Dotácia“), na 

poskytnutie dotácie pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus na 

realizáciu rozvojového zámeru návštevníckej lokality Centrálna Šírava – príprava a následná 

realizácia I. etapy projektu Promenáda na Šírave (ďalej aj ako „Projekt“). 

3. Vzhľadom k technickej, právnej a časovej náročnosti samotnej súťaže návrhov, územného 

konania a tiež verejného obstarávania, ako aj samotnej realizácie Projektu je pre účely 

realizácie Projektu potrebné predĺžiť termín, do kedy je možné dotáciu použiť. 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany majú medzi sebou k dnešnému dňu uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí dotácie 

zo dňa 08. 11. 2017 (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli podľa § 516 odsek 1 Občianskeho zákonníka na zmene Zmluvy 

a z nej vyplývajúcich vzájomných práv a povinností nasledovne: 

 

a) Ustanovenie Článku II, odsek 2 Zmluvy sa týmto mení a znie nasledovne: 



Dotáciu je možné použiť najneskôr do 31. 07. 2020.  

b) Ustanovenie Článku II, odsek 5 Zmluvy sa týmto mení a znie nasledovne: 

Výnosy z dotácie, tzn. kladný rozdiel medzi úrokmi z dotácie a poplatkami za vedenie 

osobitného účtu, sú podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu 

Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný odviesť výnosy z dotácie na účet Poskytovateľa 

s uvedením variabilného symbolu 245 takto: za rok 2017 do 10. 01. 2018, za rok 2018 do 

10. 01. 2019, za rok 2019 do 10. 01. 2020 a za rok 2020 do 31. 08. 2020, a zároveň zaslať 

Poskytovateľovi avízo o platbe. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je Prijímateľ povinný 

v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi.  

c) Ustanovenie Článku II, odsek 11 Zmluvy sa týmto mení a znie nasledovne: 

Finančné prostriedky, ktoré Prijímateľ nevyčerpal je povinný vrátiť do 31.08.2020 na účet 

Poskytovateľa: SK 22 8180 0000 0070 0027 1435 s uvedením variabilného symbolu 245 

a zároveň zaslať Poskytovateľovi avízo o ich vrátení. 

d) Ustanovenie Článku III, odsek 1 Zmluvy sa týmto mení a znie nasledovne: 

Prijímateľ je povinný finančne vyúčtovať použitie dotácie do 31.08.2020. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú a nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá strana obdrží dve jeho 

vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu 

aj rozsahu, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi na ňom. 

 

V Košiciach, dňa 28. 10. 2019     V Košiciach, dňa 28. 10. 2019 

 

Za Poskytovateľa:      Za Prijímateľa: 

 

 

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

Košický samosprávny kraj     Košice Región Turizmus 

Ing. Rastislav Trnka       

Predseda samosprávneho kraja      


