
Dodatok č. 1 

K Zmluve o poskytnutí dotácie č. 4644/2021/OPaI-14224 

 

k realizácii projektu 

„Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí“ 
uzatvorená podľa článku III. a IX.VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu 

Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita, zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „ VZN“) 

 

medzi zmluvnými stranami :  

1. Poskytovateľ:  Košický samosprávny kraj 
konanie:      Ing. Rastislav Trnka, predseda 
sídlo:     Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
IČO:     35541016 
(ďalej len „poskytovateľ) 
 
2. Prijímateľ:   Mesto Gelnica     
konanie:     Ing. Dušan Tomaško , MBA 
sídlo:     Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  
IČO:     00329061    
(ďalej len „prijímateľ) 
 
3. Sprostredkovateľský orgán: Košice Región Turizmus 
konanie:     Ing. Rastislav Trnka, predseda 
sídlo:     Hlavná 48, 040 01 Košice 
IČO:     423 19 269 
DIČ:     202 365 68 33 
 (ďalej len „sprostredkovateľský orgán“)  
 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

1. Košický samosprávny kraj, Košice región Turizmus a Mesto Gelnica uzavreli dňa 21.05.2021 zmluvu 

o poskytnutí dotácie č. 4644/2021/OPaI-14224, na základe žiadosti predloženej prijímateľom podľa 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov 

z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021, vyhlásenej dňa 05.10.2020; 

program 2.2 Veľké rozvojové projekty na realizáciu  projektu Turistický vláčik v meste Gelnica a 

okolí. 

2. Dňa 07.07.2021 požiadal prijímateľ dotácie Sprostredkovateľský orgán o zmenu čísla účtu pre 

príjem dotácie projektu z pôvodného čísla účtu  SK72 5600 0000 004 0808 7007, vedeného v Prima 

banke, a.s., na účet SK72 5600 0000 0004 0808 7007, vedeného v Prima banke, a.s. 

3. Vzhľadom na túto skutočnosť v zmysle článku IX. Záverečné ustanovenia bod 2. v znení: Akékoľvek 

zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných zmluvnými stranami, zmluvné strany prijímajú nasledovný dodatok č.1 k tejto Zmluve                       

( ďalej len Dodatok“).  

 

Čl. II. 

Obsah dodatku 

1. Pôvodné znenie: 

V časti „Zmluvné strany“ 

2. Prijímateľ:   Mesto Gelnica     
konanie:     Ing. Dušan Tomaško , MBA 
sídlo:     Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  



IČO:     00329061    
bankové spojenie:   PRIMA BANKA  
číslo účtu IBAN:   SK72 5600 0000 004 0808 7007 
osoba zodpovedná za realizáciu projektu:   Stela Garančovská 
telefón:    053 - 4814120,  mob. č. : 0911262095  
email:     stela.garancovska@gelnica.sk  
(ďalej len „prijímateľ “) 
 

2. Navrhované znenie: 

V časti „Zmluvné strany“ 

2. Prijímateľ:   Mesto Gelnica     
konanie:     Ing. Dušan Tomaško , MBA 
sídlo:     Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  
IČO:     00329061    
bankové spojenie:   PRIMA BANKA  
číslo účtu IBAN:   SK72 5600 0000 0004 0808 7007 
osoba zodpovedná za realizáciu projektu:   Stela Garančovská 
telefón:    053 - 4814120,  mob. č.: 0911262095  
email:     stela.garancovska@gelnica.sk  
(ďalej len „prijímateľ “) 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle jeho 

poskytovateľa. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi 

podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre 

poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre 

sprostredkovateľský orgán. 

 

 

 

Poskytovateľ:           Prijímateľ:            Sprostredkovateľský orgán: 

V Košiciach, dňa 25.10.2021         V Gelnici, dňa 20.9.2021           V Košiciach, dňa 25.10.2021 

______________________         ______________________ ______________________  

        Ing. Rastislav Trnka          Ing. Dušan Tomaško, MBA         Ing. Rastislav Trnka 
               predseda            primátor           predseda 
Košického samosprávneho kraja      Mesto Gelnica               Košice Región Turizmus 


