č .j .../2O17/OK

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. j. 16912017/OK
Poskytovatel:

a
Príjemca:

Mesto Nitra
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DIČ :
iČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

Jozef Dvonč, primátor mesta
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
00308307
202 1102853
SK202 1102853
Slovenská sporitel ňa, a.s.
SK040900000000502800 1 1 39

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Ing. Jaroslav Dáczy, PhD., riaditel
v zastúpení:
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
sídlo:
00 164 895
ICO:
Štátna pokladnica
bankové spojenie:
SK 6581800000007000310625
IBAN:

uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa
Zmluva o poskytnutí dotácie č .j. 169/2017/OK dopl ňa nasledovne:
1. V Č lánku 4 v bode 4. sa za existujúci text dop ĺňa znenie:
V prípade, ak je prijemca dolácie p!a ĺcom DPH a m5že si uplalnit odpo čílanie DPH, jeho
oprávneným výdavkom pri vyúäovaní dolácie je výhradne výdavok zo sumy základu dane
z pridanej hodnoty z predloženýcii dokladov na vyú človanie.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí dotácie č. j. 169/2017/OK zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok Č. I nadobúda platnos ť dňom podpisu zmluvných strán a ú č innosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Ob čianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a dopinení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
b) ak dodatok nie je zverejnený podla písm. a) tohto ods. do 7 dní odo d ňa jeho uzatvorenia,
máže druhý ú častník podat návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku.
4. Dodatokje vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 preberie poskytovatel a 1 príjemca.
5. Dodatok bol ú častníkmi prečítaný a na znak toho, že obsahuje ich skuto čnú, vážnu a slobodnú vá ľu
i viastnoručne podpísaný.
V Nitre dňa

V Nitre dňa

