
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 5 8 / 2 0 1 9 / 0 0 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na 

zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
(ďalej len „dodatok") 

Zmluvné strany 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
- Okresný úrad Prešov 

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Mgr. Emil Chlapeček - prednosta Okresného úradu Prešov 
00151866 
Štátna pokladnica 
SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Obec Mirkovce 
Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Mgr. Marián Engel - starosta obce 
00327484 
2021225613 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK27 0200 0000 0038 3868 4251 

(ďalej len „príjemca ") 

(ďalej len ,,zmluvné strany") 

v súlade s čl. V bod 7. Zmluvy č. 258/2019/00 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality uzatvorenej dňa 
14.11.2019 (ďalej len „zmluva") uzatvárajú tento dodatok k zmluve za nasledovných 
podmienok: 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Cl. V Záverečné ustanovenia v bode 6. zmluvy znie: „Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
je 

1. schválený projekt uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

2. tabuľka so štruktúrovaným rozpočtom a komentárom k nemu zo dňa 07.10.2019 uvedená 
v prílohe č. 2 tejto zmluvy v znení upravenej tabuľky so štruktúrovaným rozpočtom 
a komentárom k nemu zo dňa 10.06.2020, ktorá je prílohou dodatku k zmluve, 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

a 

Príjemca: 
Sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 



3. účtovná závierka príjemcu za účtovné obdobie z roku 2018 je súčasťou zmluvy, avšak nie 
je jej neoddeliteľnou súčasťou." 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené sa nemenia a ostávajú 
v platnosti. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a príjemca jedno vyhotovenie. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že ako prvý zverejní tento dodatok poskytovateľ. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ho podpisujú. 

V Prešove, dňa 1 7 -06- 2020 v , dňa. 

pre< 

(c 

Mgr. Marián Engel 

starosta obce Mirkovce 

(odtlačok pečiatky a podpis) 


